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1. Innledning	
 
1.1. 	Formål	med	planen	
Kristiansand kommune utarbeider handlingsplan tjenester til personer med kognitiv 
funksjonsnedsettelse for å skaffe en oversikt over situasjonen og beskrive utfordringer og 
tiltak. Målsettingen er å sikre at kommunens tilbud til målgruppen er av god kvalitet. 
 
 
1,2		 Målgruppe	
Målgruppen for handlingsplanen er personer med kognitiv funksjonsnedsettelse. Dette er 
ikke en klart definert gruppe. Noen har en diagnose som utviklingshemmet, mens andre har 
ulike diagnoser som omhandler kognitive utfordringer. Personer uten diagnoser, men som 
har utfordringer på grunn av kognitiv og intellektuell funksjonsnedsettelse vil også være i 
målgruppen. Det innebærer at planen ikke har fokus på diagnoser, men på funksjon.  
Handlingsplanen omfatter ikke personer som har kognitiv svikt på grunn av alderdom og 
demens. Dette er målgruppe som omfattes av Helse- og omsorgsplanen.  
 
Hvor mange personer som er i målgruppen er vanskelig å tallfeste. Det antas at 1,5 % av 
befolkningen har en utviklingshemning. Dette tilsvarer 75000 i Norge. Av disse er kun 25000 
diagnostisert og registrert med tjenester.  
Omregnet for Kristiansand vil det bety at 1320 personer i kommunen har en 
utviklingshemning. Det er registrert 321 personer over 16 år med diagnose psykisk 
utviklingshemning. Denne gruppa, i tillegg til andre med medfødt og tidlig ervervet kognitive 
funksjonsnedsettelser omfattes av handlingsplanen. 
 
Kristiansand kommune gir kommunale tjenester til i overkant av 500 innbyggere som er i 
målgruppa. Det er flere innbyggere som har en kognitiv funksjonsnedsettelse, men som ikke 
mottar tjenester fra kommunen.  
 
Det vil være stor variasjon i funksjonsnivå og behov for tjenester hos målgruppen. Noen vil 
ha behov for punktinnsats, mens andre vil trenge omfattende oppfølging gjennom hele 
døgnet. Handlingsplanen skal sikre tjenester av kvalitet, uavhengig av omfanget av den 
kognitive funksjonsnedsettelsen.  
 
 
 
1.3 Mandat	
Følgende mandat ble vedtatt i Helse- og sosialstyret og Oppvekststyret 19/1-16: 
Helse- og sosialstyret har bedt administrasjonen utarbeide en handlingsplan for 
utviklingshemmede. Det er flere personer med andre diagnoser som ikke kommer inn under 
betegnelsen utviklingshemmede, men som har tilsvarende tjenestebehov. På denne 
bakgrunn utarbeides en handlingsplan som omfatter personer med kognitiv 
funksjonsnedsettelse. Handlingsplanen omfatter ikke personer som har kognitiv svikt på 
grunn av alderdom og demens.  
 
Målsetting: 
Målet med å utarbeide en handlingsplan er å sikre at tjenestetilbudet til personer med 
kognitiv funksjonsnedsettelse skal være av god kvalitet. Kvalitet innebærer at tjenestene er:  
- Virkningsfulle  
- Er trygge og sikre  
- Involverer brukere og gir dem innflytelse  
- Utnytter ressursene på en god måte  
- Er tilgjengelige og rettferdig fordelt  
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Tema i planen: 
Handlingsplanen skal belyse tema som mangfold, brukermedvirkning, pårørendearbeid, 
oppfølging og koordinering av tjenester. Planen skal omfatte hele livsløpet for personer med 
kognitiv funksjonsnedsettelse, være seg barnehage, skole, avlastning, tjenester og 
helsetilbud i alle livsfaser. 
 
 
1.4 Om	planarbeidet	
Planarbeidet har vært prosjektorganisert. En tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra ulike sektorer i kommunen, spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner 
og tillitsvalgte har vært sentrale i utarbeidelse av planen. Det har vært 8 halvdagsmøter i 
arbeidsgruppen.  
 
Arbeidsgruppens sammensetning: 
Kristiansand kommune: 

• Tone Kylland (leder av arbeidsgruppa), rådgiver, Virksomhet oppfølging 
• Kristin Slaaen Svendsen, rådgiver, Virksomhet barn og familie 
• Elisabeth Eid, rådgiver, oppvekstsektoren 
• Marianne Godtfredsen, rådgiver, oppvekstsektoren 
• Anne Marte Haugen, nestleder, PPT 
• Tone Wolles, avdelingsleder Berhusveien bolig og Østbyen aktivitetshus 
• Sieglinde Kolflaath, miljøterapeut, oppfølging 
• Ingrid Kristine Johanson, konsulent for funksjonshemmede 
• Siv Lindstrøm, vernepleier, Aktiv Fritid 
• Kirsti S.Haugland, miljøterapeut, Ambulerende tjenester, UH Vest 
• Bothild Kvernland, tjenesteleder for barn og unge med funksjonshemming 
• Kenneth Haugjord, rådgiver/psykolog, Virksomhet oppfølging 
• Bente Karlsen, rådgiver, Virksomhet behandling og rehabilitering 
• Ida Hodnemyr, avdelingsleder, forvaltning 
• Hilde Lilja, fagleder, fritidsetaten vest 
• Stine Busborg Sagen, folkehelsekoordinator 
• Jan Håland, avdelingsleder, Kongsgård skolesenter 

Spesialisthelsetjenesten: 
• Borghild Nordlid, Habiliteringstjenesten for voksne 
• Marthe S.Solli, Habiliteringstjenesten Barn og unge 

Brukerorganisasjoner: 
• Trine Lise Systad, NFU(Norsk forbund for utviklingshemmede) /SAFO 

(Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) 
• Charlotte Wesenberg, FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) 

Tillitsvalgte: 
• Gry Solstad, Hovedtillitsvalgt, FO  
• Therese Løvseth, Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet 

 
Ikke alle medlemmer av arbeidsgruppa har vært på alle møtene, men de har fått tilsendt 
referat og utkast til plan for høringsuttalelse. 
 
Ledergruppa i virksomhet oppfølging har vært styringsgruppe for planarbeidet gjennom hele 
planprosessen.  
 
Det har vært gjennomført møter med ulike aktører, være seg kirken, representanter fra 
moskeen, brukerorganisasjoner, rådet for funksjonshemmede, videregående opplæring, Nav, 
andre kommuner m.fl 
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1.5 Oppbygging	og	struktur	
Kapittel 2 gir en oversikt over nasjonale føringer på fagfeltet som omhandler personer med 
kognitiv funksjonsnedsettelse.  
Kapittel 3 gir en beskrivelse av sentrale aktører og organisering av feltet. 
I kapittel 4-8 beskrives utfordringsbildet i Kristiansand med utgangspunkt den generelle 
situasjonen på fagfeltet nasjonalt. Det er videre beskrevet strateger for å løse de utfordringer 
kommunen har på de ulike områder. På bakgrunn av strategiene utarbeides tiltaksmatrise. 
(vedlegg). Dette vil være et dokument som brukes aktivt og rulleres i forbindelse med 
gjennomføring av tiltak i planperioden.  
Artikler i FN konvensjoner er tatt inn i handlingsplanens ulike kapitler hvor de er aktuelle. 
Det er lagt inn lenker til aktuelle nettsider i dokumentet. Det anbefales derfor å lese 
handlingsplanen i elektronisk versjon. 
 
 
2 Nasjonale	føringer	
2.1		 Overordnet	mål	
Ansvarsreformen som ble gjennomført tidlig på 1990-tallet innebar en stor endring i 
omsorgen for personer med utviklingshemning. De store sentralinstitusjonene ble lagt ned og 
de utviklingshemmede skulle bo ute i kommunene og leve livet sitt som alle andre 
innbyggere. De skulle leve et selvstendig liv, hvor læring, arbeid og en meningsfylt fritid var 
sentrale mål.  
 
Overordnet mål for regjeringens politikk for personer med utviklingshemmede er: 
1 Likestilling og likeverd 
2 Selvbestemmelse 
3 Deltakelse og integrering 
 
St.meld.45 
Likestilling er et generelt menneskerettslig prinsipp (se FN-konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 3 b). Dette innebærer likeverd, like 
muligheter og rettigheter. I tillegg innebærer det tilgjengelighet og tilrettelegging.  
Å sikre likestilling og hindre diskriminering innebærer både en plikt til å behandle alle like 
tilfeller likt og å tilrettelegge for forskjellighet.  
Selvbestemmelse handler om å styre sitt eget liv. Retten til selvbestemmelse er viktig for 
menneskeverdet, selvutvikling og egenidentitet. For å sikre den enkeltes rett til 
selvbestemmelse i så stor grad som mulig er det vedtatt en rekke regler og prosedyrer for 
medbestemmelse.  
Deltakelse og integrering handler om å gi alle like muligheter til samfunnsdeltakelse. Det 
forutsetter inkludering som betyr at likeverdighet oppfattes som en rett til å være forskjellig, 
og ikke bare som en rett til å være en del av fellesskapet.  

2.2		 Sentrale	lover		
Det er flere lover som er styrende for arbeidet som utføres i kommunen for målgruppa: 
Lov om barnehager 
Opplæringsloven 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
Lov om helsepersonell m.v.  
Lov om pasient- og brukerrettigheter 
NAV loven 
Lov om sosiale tjenester i NAV 
Vergemålsloven 
Lov om folkehelsearbeid  
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven) 
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2.3	 Internasjonale	menneskerettigheter	
FN har utarbeidet både generelle menneskerettighetskonvensjoner og en rekke 
konvensjoner som utdyper enkeltområder. 
I 2006 ble det utarbeidet en konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne.(CRDP).  Denne trådte i kraft 2008. Norge signerte i 2007 og ratifiserte i 2013. 
Det betyr at konvensjonen ble endelig godkjent og bindende for nasjonen.  
 
FNs barnekonvensjon ble ratifisert i 1989. Artikkel 23 omhandler barn med 
funksjonsnedsettelse sin rett til omsorg, skole og utdanning.  
 
FNs-konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 
 
FN`s barnekonvensjon 
 

2.4 	Sentrale	føringer	
Stortingsmelding 45 (2012-2013) «Frihet og likeverd» gir en gjennomgang av levekårene for 
mennesker med utviklingshemning og vurderer om ansvarsreformens mål er gjennomført. 
Meldingen konkluderte med at målene ikke er oppnådd og at utviklingen på enkelte områder 
har gått i feil retning.  
 
Som oppfølging av stortingsmeldingen ble det i 2014 satt ned et utvalg (Rettighetsutvalget) 
for å utrede og foreslå tiltak knyttet til blant annet følgende forhold: 
 

• Selvbestemmelse 
• Rettssikkerhet 
• Deltakelse og integrering 
• Kvalitet i opplæringen 
• Deltakelse i arbeid 
• God helse og omsorg 
• Likestilling og likeverd 

 
Utvalget skulle foreslå tiltak for å styrke de grunnleggende rettighetene til mennesker med 
utviklingshemning. Rettighetsutvalget sin innstilling kom i oktober 2016, NOU 2016: 17 «På 
lik linje». Planarbeidet har forholdt seg til utredningen som et viktig kunnskapsgrunnlag og er 
i tråd med sentrale retningsangivelser i NOU èn, jamfør Kristiansand kommunes 
høringsuttalelse til utredningen.( høringsuttalelse)  
 
Rettighetsutvalget legger til grunn en relasjonell forståelse og tilnærming til 
funksjonshemmingen. Det innebærer at «løsningen på en funksjonshemming søkes ved å, 
så langt som mulig, tilrettelegge samfunnet og nedbygge barrierer, og gi støtte og hjelp til 
individet». (NOU 2016:17 s.31). Denne forståelsen ligger også til grunn for FN-konvensjonen 
om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
Rettighetsutvalget legger til grunn at politikken knyttet til målgruppa må bygges på 
grunnleggende verdier som menneskeverd, frihet, likhet, rettferdighet og toleranse. 
 
Utvalget har gjort flere funn som viser at brukergruppen diskrimineres på en rekke områder. 
De viser til at det er mangel på selvbestemmelse og at rettssikkerheten ikke er god nok, 
samtidig er det en kvalitetsforbedring når det gjelder bruk av tvang de senere år.  
 
Det er ingen samlet oversikt over situasjonen for personer med kognitiv 
funksjonsnedsettelse. Dette innebærer at det mangler viktig styringsinformasjon. Det er et 
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mangfold av mennesker i denne gruppen, og man vet nesten ikke noe om de som har en 
mild form for utviklingshemning, som ikke er diagnostisert.  
Utvalget konkluderer med at det er et gap i forhold til målsetting og faktisk situasjon knyttet til 
utdannelse, arbeid og bolig for brukergruppa. Dette blir beskrevet ytterligere i planen under 
aktuelle tema.  
 
I NOU 2016:17 har Rettighetsutvalget foreslått 8 LØFT for å oppfylle menneskerettigheter og 
politiske mål på følgende områder: 
1 Selvbestemmelse og rettssikkerhet 
2 Inkludert og likeverdig opplæring 
3 Arbeid for alle 
4 God helse og omsorg 
5 Eget hjem 
6 Kompetanse og kunnskap 
7 Koordinerte tjenester 
8 Målrettet styring 
 
Aktuelle sentrale føringer: 
NOU 2016: 17 På lik linje (Rettighetsutvalget) 
BUFDIR 2013, Slik har jeg det i dag. Rapport om levekår for personer med 
utviklingshemning 
Stortingsmelding 45, Frihet og likeverd, om mennesker med utviklingshemning 
Veileder "Barn og unge med habiliteringsbehov" 
Rundskriv: Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
http://naku.no/ - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning 
Meld.St.19 (2015-2016) Tid for lek og læring- Bedre innhold i barnehagen 
https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Rettighetene_til_personer_med_utviklingshem
ning/ 
Opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering 
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3 Kristiansand	kommune	

3.1	 Aktuelle	aktører		
Personer med funksjonsnedsettelse og deres pårørende skal gjennom livsløpet forholde seg 
til mange aktører. Her gis en kort oversikt med linker til nettsiden til aktuelle instanser og 
aktører.  
 
Kristiansand kommune 
 
Fastlege 
 
Svangerskapsomsorg 
 
Helsestasjon 
 
Barnefysioterapi 
Barneergoterapi 
 
Skolehelsetjenesten  
 
Familiesentrene 
 
Barneverntjenesten 
 
Barnehager  
 
Skoler 
 
PP-tjenesten 
 
Grunnskolens pedagogiske 
støtteenhet 
 
Kongsgård skolesenter 
 
Ungdomstjenesten  
 
”Aktiv Fritid” 
 
NAV 
 
Service og forvaltning  
 
Avlastning 
 
Brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) 
 
Bofellesskap 
 
Aktivitetshus for 
utviklingshemmede 
 
 
Kultursektoren: 
Fritidstilbud til unge 
Idrett 
Kultur 
Bibliotek 

 
Spesialisthelsetjenesten 
 
Habiliteringstjenesten for barn- og 
unge 
 
Avdeling for barn og unges 
psykiske helse (Abup) 
 
Voksenhabilitering 
 
Barne- ungdoms og familieetaten 
(Bufetat) 
 
Regionalt volds og traume senter 
(RVTS) 
 
Barns beste 
 
 
 
 
 

 
Andre aktører 
 
Statped 
 
 
Oppfølgingstjenesten i 
videregående skole (OT) 
 
Statens barnehus 
 
Fylkesmannen 
 
 
Viapartner 
 
Varodd 
 
 



8 
 

3.2	 Organisering	av	tjenester		
I Kristiansand kommune er det helse og sosialsektoren ved virksomhet Service og 
Forvaltning som er koordinerende enhet. Koordinerende enhet skal legge til rette for god 
samhandling og sikre koordinerte tjenester til de som trenger det. 
 
Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette 
omfatter både samhandling internt i kommunen, med fastleger, andre sektorer og 
spesialisthelsetjenesten. Enheten har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og 
koordinator. Gjennom koordinerende enhet har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig 
samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. 
 
Oppvekstsektoren har ansvar for ulike tjenester til barn og unge, barnehage, grunnskole og 
pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). PPT skal bistå barnehager og skoler med å sikre at 
alle barn og unge (0-16 år) med behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning 
får gode utviklings- og læringsprosesser og deltar i et inkluderende fellesskap. Retten til 
spesialpedagogisk hjelp gjelder også barn som ikke går i barnehage.  
 
Det er 2 barnehager, Hellemyr og Veslefrikk, som har hver sin kompetanseavdeling.  
I grunnskolen det to kompetanseavdelinger, Krossen og Hellemyr. Disse avdelingene har 
spesialkompetanse knyttet til barn og unge med kognitiv funksjonsnedsettelse. 
 
Tjenester til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse er organisert i tre tjenesteområder i 
virksomhet oppfølging i helse- og sosialsektoren. Det er tjenester for barn og unge med 
funksjonshemming som har ansvar for avlastning, nattjenester, barneergoterapi, konsulenter 
for funksjonshemmede og en bolig for unge med funksjonshemming. Bofellesskap, 
ambulerende tjenester og aktivitetssenter er delt i to tjenesteområder, UH øst og UH vest. I 
tillegg har oppfølgingstjenesten ansvar for Aktiv fritid som gir tilbud til brukergruppa.  
Konsulenter for funksjonshemmede bistår familier og brukere i aldersgruppen 0 - 23 år. De 
har koordinatoransvar for tjenester til brukergruppa, de organiserer privat avlastning og gir 
veiledning til foreldre og samarbeidspartnere. Konsulentene tar kontakt med familiene når 
det er klart at barnet har en kognitiv funksjonsnedsettelse.  
Andre tjenesteutøvere har også koordinatoransvar for enkeltbrukere, være seg ansatte i 
Aktiv fritid, helsesøstre, avlastningsinstitusjoner, bofellesskap m.fl.  
 

3.3		 Generelt	om	situasjonen	for	målgruppen	i	Kristiansand	
Beskrivelsen som er gjort i utredninger og meldinger nasjonalt er lik på situasjonen i 
Kristiansand på de fleste områder. 
2 rapporter gir oversikt over situasjonen i Kristiansand sammenlignet med andre kommuner: 
PWC rapport om betydning av organisering, ledelse og kultur for ressursbruk i pleie-og 
omsorgssektoren 
ASSS-nettverket, rapport 2016 
Kommunen har utarbeidet en strategi for likestilling, inkludering og mangfold; Det er 
mennesker det handler om! 
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4 Barn	og	ungdom	

4.1	 Svangerskap	og	spebarnstid	
 
Kognitiv funksjonsnedsettelse kan oppdages i svangerskapet eller like etter fødsel. 
I svangerskapet gis det tilbud om tett oppfølging av mor og barn. Det gjennomføres en rekke 
kontroller, og eventuelle utviklingsavvik avdekkes ofte allerede i svangerskapet.  
Rusmisbruk gir økt risiko for barnet, og da vil tidlig kartlegging og oppfølging være av stor 
betydning. I Kristiansand er det etablert tiltakskjede for barn som eksponeres for rus i 
svangerskapet  
 
Det å få beskjed om at barnet ditt har en funksjonsnedsettelse vil ofte medføre sjokk og sorg 
for foreldrene. Det er svært viktig i denne fasen at hjelpeapparatet etablerer tett oppfølging, 
god informasjon og veiledning. 
 
Når barnet blir født, sender sykehuset fødselsmelding til helsestasjonen med informasjon om 
barnet. Dersom barnet har en funksjonsnedsettelse, kontakter fødeavdelingen 
Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) for videre oppfølging.  
 
I spedbarnsalderen (0-1 år) gis det tett oppfølging fra helsestasjonen. Dersom barnet har fått 
konstatert en funksjonsnedsettelse eller det er bekymring knyttet til barnets utvikling, vil 
helsestasjonen koble på aktuelle hjelpeinstanser, være seg fysioterapeut, HABU, Avdeling 
for barn og unges psykiske helse (ABUP), konsulent for funksjonshemmede, familiesenteret 
m.fl. Det opprettes ansvarsgruppe rundt barnet.  
 
I Kristiansand kommune er det også tilbud om tjenester i hjemmet dersom barnet trenger 
kontinuerlig tilsyn på natt, se 4.3.4. 
 
I denne første tiden er det viktig at foreldre får god informasjon om hvilke tilbud som finnes. 
Videre er god samhandling mellom de ulike aktører avgjørende for å sikre trygghet for 
foreldrene. Hjelp og støtte må ikke være tilfeldig, men settes i et system. 
 
På helsestasjonen gis oppfølging både individuelt og i grupper. For foreldre med barn med 
utfordringer, kan deltakelse i grupper med andre barn som er funksjonsfriske være vanskelig. 
Det er derfor viktig å lytte til foreldrenes ønsker og behov for oppfølging.  
 
Utfordring 
Planarbeidet har avdekket at Kristiansand kommune har et godt tilbud til brukergruppa i 
svangerskap og spebarnstid, men at det er behov for bedre informasjon til foreldre. Det er 
godt samarbeid i enkeltsaker, men behov for bedre samarbeid på systemnivå (se kap.7) 
 
 
 
 
 
 
 	

Strategi:  
Sikre informasjon til foreldre som får barn med kognitiv funksjonsnedsettelse 
Sikre at hjelp og støtte settes i system gjennom god samhandling 
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4.2	 Opplæring	
 
FN-konvensjonen (CRDP) artikkel 24  
Utdanning 
 
Alle elever, uavhengig av funksjonsevne, skal ha lik rett til utdanning 
 
Alle elever skal ha tilgang til god, inkluderende og gratis utdanning i sitt nærmiljø 
 
Statene skal bygge ned barrierer som hindrer lik rett til utdanning 
 
Elever med funksjonsnedsettelser skal få nødvendig tilrettelegging og støtte i opplæringen 
 
Personer med nedsatt funksjonsevne skal ha tilgang til livslang læring. 
 
Det utdanningspolitiske målet om inkludering handler om at barn og unge med ulik sosial 
bakgrunn, og med forskjellig etnisk, religiøs og språklig tilhørighet, og ulik funksjonsevne skal 
møtes i en barnehage og nærskole av høy kvalitet og med høye forventninger til læring, 
trivsel og omsorg for alle. Den inkluderende barnehagen og skolen er basert på en 
grunnleggende respekt for menneskerettighetene og menneskers likeverd.(St.m.45, s.43) 
 
FN-konvensjonen artikkel 24 (CRDP) pålegger at staten sikrer at alle elever skal ha lik 
tilgang til god, gratis og inkluderende utdanning i sitt nærmiljø. Det skal gis individuell 
tilrettelegging og støtte innenfor rammene av det allmenne utdanningssystemet. En 
ekspertkomite nedsatt av FN, CRDP-Komiteen, mener at enhver form for segregert 
opplæring hvor eleven er isolert fra den ordinære elevmassen, er i strid med konvensjonen. 
(NOU 2016:17) 
 

4.2.1		 Barnehagealder		
Barn med funksjonsnedsettelse har rett på prioritet ved opptak i barnehage. Videre har de 
rett til spesialpedagogisk hjelp, etter sakkyndig vurdering fra PPT og enkeltvedtak. «Formålet 
med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for 
eksempel språklige og sosiale ferdigheter». ( Lov om barnehager§19A)  
 
Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir 
utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysiske og 
psykiske skadevirkninger. I følge rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal 
barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, 
og fremme læring og utdanning som grunnlag for allsidig utvikling. Barn med særskilte behov 
har fortrinnsrett for plass i barnehagen og barnehagearenaen er den arenaen som synes 
å fungere best i forhold til å gi alle barn mulighet for deltakelse og inkludering. (naku.no) 
 
Ikke alle funksjonsnedsettelser oppdages det første året. For å sikre tidlig innsats er det 
viktig at personalet i barnehagen har kompetanse til å avdekke funksjonsnedsettelser og 
sikre god oppfølging i samarbeid med PPT. 
 
De fleste barn går i ordinære barnehager. Bare 6 % av barn med rett på spesialpedagogisk 
hjelp går i spesialbarnehager eller egne avdelinger. De fleste foreldre opplever at 
barnehagen er godt tilrettelagt for å imøtekomme barnets behov (NOU 2016:17). 
 
I Kristiansand er det fritt barnehagevalg ut fra om foreldrene ønsker ordinær barnehage eller 
barnehage med kompetanseavdeling. Barn som har rett til det får oppfølging av 
spesialpedagoger, uavhengig av hvilken barnehage de går i. Implementering av FLIK 
(forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand) innebærer at alle barnehager og skoler 
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i Kristiansand skal jobbe systematisk for å gi alle barnehagebarn og skoleelever et så godt 
læringsmiljø som mulig. Hvert enkelt barn skal gis mulighet til å oppleve og være en 
betydningsfull person i fellesskapet. Et inkluderende læringsmiljø for alle barn er viktig for 
hele læringsløpet.  
 
Utfordring 
Barnehagen fungerer veldig bra for de barna som har fått konstatert en kognitiv 
funksjonsnedsettelse. Men det er bekymring knyttet til at flere barn med ulike utfordringer 
kunne vært oppdaget tidligere.  
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2		 Grunnskolealder	
Alle barn har både rett og plikt til å gå på skolen. Skolen skal være en felles møteplass der 
alle elevene skal få kunnskap og muligheter til å utvikle ferdigheter, verdier og holdninger 
 
Alle elever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen i 
nærmiljøet som eleven sokner til. (Opplæringsloven §8-1) Opplæringen skal tilpasses 
evnene og forutsetningen til den enkelte elev.  
NUO 2016:17 viser at en stor andel elever med utviklingshemning går ved andre skoler enn 
nærskolen. Utredningen viser at foreldre opplever at nærskole ikke er et reelt alternativ siden 
ressurser er lagt til de forsterkede skolene i kommunene. I tillegg opplever noen foreldrene at 
nærskolen er motvillig til å iverksette tiltak for å imøtekomme elevens behov.  
 
Rapporten Kvalitet i opplæringen for elever med utviklingshemning  fra 2016 viser at 
kvaliteten i opplæringen for elever med utviklingshemning ikke ivaretas i tilstrekkelig grad 
innenfor verken inkludering eller deltakelse i fellesskapet, medvirkning i fellesskapet eller 
læringsutbytte. Forskerne stiller også spørsmål ved den manglende samordningen mellom 
ordinær undervisning og spesialundervisningen elevene får, og det mangelfulle 
kompetansenivået på personalet ved skolen som har ansvaret for en stor del av 
undervisningen til denne gruppen. 
 
Spesialundervisning gis dersom eleven ikke kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær 
undervisning. Før det gis vedtak om spesialundervisning blir det gitt en sakkyndig vurdering 
fra pedagogisk psykologiske tjenester (PPT). Det utarbeides en individuell opplæringsplan 
som skal vise mål, innhold og hvordan undervisningen skal gjennomføres. Undervisningen 
kan gis i den ordinære klassen, i grupper eller alene.  
Av de som får spesialundervisning i landet er 22% utviklingshemmede. En av fire med 
utviklingshemning får ingen spesialundervisning.  
Lærer eller spesialpedagog har hovedansvaret for spesialundervisningen, men 2 av 3 elever 
får undervisningen av assistent. Assistene mottar lite veiledning og det er manglende 
samhandling mellom kontaktlærer og assistent. (NOU 2016:17) 
 
Elever som har vedtak om spesialundervisning skal ha en individuell opplæringsplan (IOP). 
Planen skal vise mål for innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen skal gjennomføres.  
 
Riksrevisjonen gjennomførte en undersøkelse av spesialundervisning i grunnskolen i 2011, 
og her ble det avdekket mangelfull beskrivelse og konkretisering av opplæringsmål for de 
med spesialundervisning. Opplæringsplaner for elever med utviklingshemmede er mindre 
målrettet og gjennomarbeidet enn opplæring som gjelder for elever flest. Planen blir i stor 

Strategi:  
Sikre tidlig innsats og utredning i saker hvor det er bekymring knyttet til om barnet har en 
kognitiv funksjonsnedsettelse.  
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grad et administrativt dokument, ikke noe som brukes aktivt og målrettet i pedagogisk praksis 
når det gjelder elever med generelle lærevansker.  
 
Rettighetsutvalget konkluderer med at det er for lave forventninger til hva elevere med 
generelle lærevansker kan lære på skolen. «Dersom skolene ikke har forventninger om at 
elever med utviklingshemning skal ha jobb, eiendom, familie eller delta i samfunnslivet kan 
dette senke ambisjonsnivået for opplæring i tradisjonelle skolefag» (NOU 2016:17s.68) 
Mange elever får ADL-trening (opplæring i selvhjelp og selvstendighet i dagliglivets 
funksjoner) i skoletiden, men dette konkluderer rettighetsutvalget med at er lite yrkesrettet og 
i liten grad forbereder skolen utviklingshemmede til et vanlig liv.  
 
I Kristiansand er det fritt skolevalg. Foreldrene med barn som har en kognitiv 
funksjonsnedsettelse kan velge om de ønsker nærskole eller kompetanse-/ spesialavdeling 
for sitt barn. Noen foreldre opplever at det ikke er et reelt valg. Brukerorganisasjonene får 
henvendelser fra flere foreldre som opplever at nærskolen trekker frem sine begrensninger 
og at kompetanse-/spesialavdelingene blir fremsnakket. Hvis foreldrene får valget mellom en 
nærskole som ikke kan levere god kvalitet på opplæringen til sitt barn eller en 
spesialavdeling med god kompetanse, er dette utfordrende. Nærskoler plikter å tilrettelegge 
for elever med spesielle behov, jamfør implementering av FLIK som skal sikre et 
inkluderende læringsmiljø for alle elever.   
De to kompetanseavdelingene i kommunen, Toppen og Krossen, vurderes at fungerer bra. 
Det er rundt 100 elever som har dette tilbudet.  
 
Også i Kristiansand er det mange elever som får sin spesialundervisning av assistenter. Av 
kommunens 700 elever som mottar spesialundervisning er det 467 elever som får hele eller 
deler av sin spesialundervisning gitt av assistenter veiledet av pedagog. Det er viktig å sikre 
at undervisningen er profesjonell og faglig forsvarlig. Dette kan eksempelvis gjennomføres av 
et tverrfaglig opplæringsteam. Hovedregelen er at undervisningen gjennomføres i klasserom 
med de andre elevene.  
 
 
Utfordring 
De nasjonale funnene på grunnskolefeltet sammenfaller i stor grad med situasjonen i 
Kristiansand. 
 
Utfordringer ellers: 
- Kriterier for inntak i kompetanse-/ spesialavdelingene brukes ulikt 
- Høy andel av ufaglært personale som gir spesialundervisning 
- Elever som har kognitive utfordringer som går ut fra grunnskolen uten vurdering med 
karakterer  
 
 
Strategi: 
Sikre et godt læringsmiljø for elever med kognitiv funksjonsnedsettelse 
Sikre nærskoleretten 
Sikre riktige kriterier for inntak i kompetanse-/ spesialavdelinger 
Sikre inkludering i fellesskapet 
Sikre kvalifisert personale  
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4.2.3	 Videregående	skolealder	
Alle har rett på 3 års videregående opplæring etter fullført grunnskole. Elever som har rett på 
spesialundervisning kan ha fortrinnsrett ved opptak til videregående skole. De kan også ha 
rettighet på opptil to års ekstra videregående opplæring når eleven trenger dette i forhold til 
opplæringsmålene.  
 
Mange elever og foreldre opplever overgangen fra grunnskole til videregående som en 
utfordring, bl.a. fordi arbeidet med å få på plass et godt skoletilbud starter for sent. Dårlig 
informasjonsutveksling mellom skolene er også et problem.  
 
St.m 18 (2010-2011) Læring og fellesskap viser at utviklingshemmede møtes med for lave 
forventninger og et for lavt læringstrykk gjennom hele det videregående skoleløpet. 70% av 
elevene hadde liten medvirkning i eget utdanningsvalg, elevene må i de fleste tilfeller velge 
et tilpasset studieretningsfag. I videregående opplæring er 70-80% av elever med særskilte 
behov i tilbud utenfor ordinær klasse.  
 
Lærekandidatordningen, er en praktisk rettet utdannelse, hvor eleven får opplæring i bedrift. 
Dette er en aktuell ordning for flere i målgruppen.  
 
Grunnlaget for deltakelse i arbeidslivet legges gjennom god og målrettet opplæring i 
grunnskolen og videregående skole. Men mye av undervisningen handler om dagliglivets 
gjøremål. (NOU2016:17) 
 
Ved 3 videregående skoler i Kristiansand er det tilrettelagte linjer for opplæring. Elevene 
fordeles i 4- og 8-grupper utfra deres funksjonsnivå og potensiale for mulig arbeid på et eller 
annet nivå. Flere elever her har videregående løp som strekker seg over 4-5 år.   
 
Utdanningsavdelingen i fylkeskommunen har nedsatt et utvalg som i løpet av våren 2017 
skal se på hvordan de videregående skolene kan lykkes bedre for denne gruppen slik at 
elevene kan sikres et varig godt liv med en mestringsbasert aktivitet 
 
Utfordring 
De nasjonale funnene som omhandler videregående opplæring sammenfaller i stor grad med 
situasjonen i Kristiansand. 
I tillegg oppleves det som en krevende prosess (samarbeid mellom PPT i kommune og fylke) 
for å sikre samarbeid om videregående tilrettelagt opplæring. 
Mangel på koordinering og oppfølging både fra fylket, spesialisthelsetjenesten og kommunen 
hvis det ikke foreligger diagnose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	

Strategi:  
Sikre samarbeidsstrukturer mellom grunnskole og videregående skole 
Sikre at etablerte tverrsektoriell samarbeidsstrukturer også omfatter personer med 
kognitiv funksjonsnedsettelse 
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4.3	 Tilbud	som	går	over	flere	faser	i	barne-	og	ungdomstiden	
 
FN-konvensjonen (CRDP) artikkel 7 
Barn med nedsatt funksjonsevne 
 
Partene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne 
kan nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter fullt ut og på lik linje med andre 
barn 
 
Ved alle anledninger som berører barn skal barnets beste være et grunnleggende hensyn 
 

4.3.1	 Helse-	og	omsorgstjenester	til	barn	og	unge	
Kap.5.3 omhandler helse- og omsorgstjenester for hele målgruppen. Men tema som angår 
barn og unge spesielt vil beskrives i dette kapittelet. 
 
FN-konvensjonen CRDP og barnekonvensjonen presiserer viktige hensyn som må tas i 
utforming av tjenester til barn og unge. Barnets beste skal være styrende.  Konvensjonene 
gir barnet rett til å oppnå den høyest oppnåelige helsestandard og rett til et behandlings- og 
habiliteringstilbud.  
 
Tjenester til barn skal utformes ut fra barns beste. Hjelpen skal være forsvarlig, individuelt 
tilpasset, helhetlig og koordinert (se kap.5.3). I tillegg skal det biologiske prinsippet og 
tilknytning vektlegges. Barn har rett til å bo sammen med sin familie. Unntaket er når det er 
nødvendig å bli skilt fra sine foreldre av hensyn til barnets beste, jamfør barnevernsloven. 
 
Barnet skal så langt som mulig, bo hjemme med familien sin. Det offentlige har plikt til å gi 
omsorgshjelp etter helse- og omsorgsloven når det er behov for det. Barnet selv og 
pårørende har rett til å medvirke ved utforming av kommunens tilbud. Brukermedvirkning for 
barnet må sikres gjennom tilpasset informasjon slik at barnet kan gjøre seg opp en mening, 
jamfør barnekonvensjonen art.12.  
 
Forebygging og tidlig innsats er svært aktuelt for barn og unge med kognitiv 
funksjonsnedsettelse. Eksempelvis viser forskning at 30-50 % av barn og unge med lavt 
evnenivå er ekstra utsatt for å utvikle psykiske vansker. Men samtidig viser det at disse 
barna får lite hjelp med sin psykiske helse fra helsetjenesten. Som i befolkningen for øvrig er 
det de vanlige psykiske plagene angst og depresjon. Det er viktig å ha fokus på å skape et 
godt psykososialt miljø og legge til rette for opplevelse av trivsel. Trivsel peker både på det å 
oppleve nytelse og fravær av negative følelser og opplevelser. ( Psykisk helse i et 
folkehelseperspektiv ) 
 
Helse- og omsorgstjenester som gis til barn og unge med kognitiv funksjonsnedsettelse er i 
hovedsak knyttet til avlastning, omsorgslønn og støttekontakt. Utfordringsbildet beskrives 
under temaene avlastning (kap.4.3.3) og fritid (kap.6.1). 
I tillegg får de helsetjenester fra skolehelsetjenesten, habiliteringstjenesten og fastlegen.  
 
Flere elever har store helsemessige utfordringer som må håndteres i mens de er i barnehage 
og skole.  
 
Utfordring 
Det er uklart hvem som har ansvaret for helsehjelp i barnehage- og skoletiden.  
 
 Strategi:  

Sikre avklarte ansvarsforhold for helsehjelp i barnehage- og skoletiden 
Sikre at barneperspektivet er ivaretatt i helse- og omsorgstjenester som gis til barn/unge 
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4.3.2	 Skolefritidsordning	
Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud til alle barn mellom 1. og 4. klasse og for barn med 
funksjonshemming fra 1. – 7. klasse. I Kristiansand kommune tilbys SFO ved behov gjennom 
hele grunnskolen. 
Dersom det er behov for tilsyn etter skoletiden i videregående skole, tilbyr Kristiansand 
kommune en etter skoletidsordning (ESO) for barn og unge med funksjonsnedsettelse.  
Det er pr i dag 13 elever som benytter ESO i videregående skole og det er ventet en økning 
på 5-6 elever fra høsten 2017.  
 
SFO og ESO gir foreldre mulighet til å stå i full jobb. De fleste er fornøyd med tilbudet, men 
enkelte ungdommer i ungdomsskolealder opplever at det ikke er et egnet tilbud for alle i 
aldersgruppen. Kommunen har ikke alternative tilsynsordninger for gruppen.  
 
Kristiansand kommune har valgt å organisere tilsynet etter skoletid som en etter 
skoletidsordning. Dette innebærer egenbetaling. Andre kommuner organiserer tilbudet som 
avlastning. Foreldre ønsker at kommunen vurderer dagens organisering knyttet til 
egenbetaling 
 
 
Utfordring 
Skolefritidstilbudet er ikke tilpasset alle i målgruppen. 
Dagens organisering og innhold i tilbudet oppleves ikke optimalt. 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3	 Avlastning	
Avlastning er et tilbud til pårørende med særlig omfattende omsorgsoppgaver. Tilbudet kan 
gis i familiens hjem eller utenfor hjemmet, være seg i avlastningsinstitusjon eller private 
tilbud. 
 
Omsorgslønn er en kommunal ytelse som kan gis til foreldre som har særlig tyngende 
omsorgsoppgaver. Dette er et virkemiddel som kan brukes for å styrke barnets mulighet til å 
bli boende hjemme.  
 
Det er store variasjoner mellom kommunene i bruk av avlastning og omsorgslønn.  
NOU «På lik linje» viser at 25 % av barn med utviklingshemning bor hele eller deler av tiden 
utenfor familien. Dette anses som uheldig ut fra biologisk prinsipp. I tillegg er det mange 
deltidsstillinger i avlastningsboliger, noe som er uheldig i forhold til stabil tilknytning for 
barnet. Utvalget mener at det ikke tas tilstrekkelig hensyn til barnets grunnleggende 
rettigheter ved tildeling av tjenester i form av avlastning. 
Det er ikke etablert klare statlige kvalitetskrav til etablering og innhold til tjenesten, verken for 
offentlige eller private avlastningsinstitusjoner. Dette foreslår utvalget at må innføres.  
 
Kr. sand kommune har tre kommunale avlastningsinstitusjoner. Det er 23 avlastningsplasser 
i kommunen som benyttes av personer i alderen 0- 37 år. Det gis tilbud til 47 familier. Tiden i 
avlastning varierer fra 25-70 % i løpet av året. I tillegg har kommunen avtale med en privat 
institusjon, hvor kommunen tildeler avlastningsplasser. Pr i dag kjøper kommunen 5 plasser i 
privat institusjon og gir tilbud til 15 familier. 
Kommunen gir også tilbud om avlastning i private hjem. I tillegg er det helgetilbud for 
ungdom gjennom en ideell organisasjon som kommunen har avtale med. 

Strategi:  
Sikre hensiktsmessig organiseringen og innhold i skolefritidstilbudet og etter 
skoletidsordning. 
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Ulikhet i alder er utfordrende, og det er behov for at aldersspennet reduseres. Det er 
ønskelig at institusjonsavlastning er forbeholdt barn og ungdom frem til de er ferdig med 
videregående skole, eventuelt 25 år dersom de ikke har flyttet ut i egen bolig. Grunnen er at 
det er uheldig med sammensetning av personer i svært ulik alder og i tillegg er det knapphet 
på institusjonsavlastningsplasser.  
  
 
Utfordring 
Stort aldersspenn i avlastningsinstitusjonene  
Det er et økende antall barn og unge som har behov for institusjonsavlastning. 
Det er ikke tilstrekkelige alternativer til ungdom som ikke ønsker institusjonsavlastning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.4	 Nattjenesten	for	barn	
Nattjenesten er et tilbud til barn med funksjonshemming med behov for konstant overvåking. 
Det innebærer at en ansatt overvåker barnet i hjemmet på nettene slik at foreldrene kan 
sove. Noen har tilbudet enkelte netter, mens andre har hver natt. Pr desember 2016 får 11 
familier denne tjenesten. Foreldrene er svært fornøyd med tilbudet. Men det er et svært 
kostnadskrevende tiltak. 
 

4.3.5	 Spesialisthelsetjenesten	
Spesialisthelsetjenester for barn omfatter regionale helseforetak med bl.a 
habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), avdeling for barn og unges psykiske helse 
(Abup) og somatiske avdelinger. I tillegg er det nasjonal kompetansesenter som gir tilbud til 
mennesker mer ulike funksjonsnedsettelser.   
 

4.3.6	 	Sommerjobb	
Kristiansand kommune og Kristiansand Dyre – og Fritidspark har siden 2015 hatt et 
samarbeidsprosjekt for å engasjere funksjonshemmede unge i sommerjobb-prosjektet, 
«Trivselspatruljen», i Dyreparken. 
 
Målgruppen er unge med en kognitiv funksjonsnedsettelse fra 16 år og oppover som bor 
hjemme og som er hjemmehørende i Kristiansand kommune.  Dyreparken ønsker primært 
samme aldersgruppe som ordinære søkere til sommerjobb i parken. 
 
Konsulenter for funksjonshemmede barn og unge er ansvarlig for å finne aktuelle 
kandidater/søkere til sommerjobben. Kommunen disponerer pr. dags dato 10 plasser i 
prosjektet. 
 
Dette har vært et vellykket prosjekt med fornøyde brukere, pårørende og aktører. 
 
 
 

Strategi:  
Sikre en riktig alderssammensetning i avlastningsinstitusjoner. 
Sikre alternative tilbud til ungdom 
Sikre rett dimensjonering av institusjonsavlastning 
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5 Voksenlivet	

5.1	 Arbeid	og	arbeidsrettet	aktivitet	
 
FN-konvensjonen (CRDP) artikkel 27 
Arbeid og sysselsetting 
 
Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha rett til arbeid på lik linje med andre 
 
Staten skal forby diskriminering i arbeidsforhold 
 
Personer med nedsatt funksjonsevne skal få hjelp til å finne, skaffe seg og holde på et arbeid 
 
Arbeidslivet skal tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
 
 
Det er en politisk målsetting å legge til rette for at alle kan delta i arbeidslivet. For den enkelte 
betyr det å ha en jobb både personlig utvikling, stabil inntekt og deltakelse på en sosial 
arena. Arbeid i vår kultur innebærer også annerkjennelse, karriere, et sted for læring og 
selvbekreftelse.  
 
NOUèn «På lik linje» viser at utviklingshemmede i liten grad er tilknyttet arbeidslivet. Under 
100 personer med utviklingshemming er i ordinært arbeid (Fontene 7/2016). 25 % er i ulike 
tilrettelagte arbeidsplasser. Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) er for personer med 
behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging for å være i arbeid.  Personer med kognitiv 
funksjonsnedsettelse er i målgruppen for VTA-plasser. Andre virkemidler kan være 
lønnstilskudd og arbeid med bistand.  
 
Kommunale dagtilbud er det viktigste aktivitetstilbudet for personer med utviklingshemning. 
Rundt halvparten er i et slikt tilbud. Aktivitet skal være knyttet opp til produksjon av varer og 
tjenester, men tilbudet preges av omsorgs- og fritidstilbud.(NOU 2016:17) 
 
Rettighetsutvalget slår fast at flere utviklingshemmede kunne vært tilknyttet arbeidslivet med 
tilstrekkelig støtte og tilrettelegging. Dette bygger blant annet på en kartlegging som er 
gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for utviklingshemmede(NAKU) som viser at 21 
% av deltakere i dagtilbud kunne vært i VTA. I tillegg anses det som sannsynlig at en del av 
de som er helt uten arbeid og aktivitet kan være aktuelle for arbeidsmarkedstiltak.  
 
NAV skal bidra til et inkluderende arbeidsliv. De har ansvar for oppfølging til personer som 
har behov for bistand for å få arbeid, være seg veiledning, informasjon, kartlegging og tilbud 
om ulike arbeidsmarkedstiltak.  
 
Alle med nedsatt arbeidsevne har rett på en arbeidsevnevurdering fra NAV (NAV-loven 
§14a). Dersom vurderingen viser at bruker har bistandsbehov, skal det utarbeides en 
aktivitetsplan. I tilfeller hvor NAV vurderer at bruker har en alvorlig sykdom som fører til at 
hele inntektsevnen er varig nedsatt, kan det gjennomføres en forenklet saksbehandling av 
søknad om uførepensjon, uten arbeidsevnevurdering. I rundskriv til loven er psykisk 
utviklingshemmede listet opp som en gruppe som kan gis forenklet behandling.  
Rettighetsutvalget foreslår i NOU 2016:17 at dette endres til at alle med utviklingshemning 
skal få en arbeidsevnevurdering.  
 
I Kristiansand er situasjonen lik den som beskrives av rettighetsutvalget. Tilbudene som gis 
som arbeidspraksis i ordinære bedrifter og i ulike attføringsbedrifter er gode, men det er for 
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få plasser til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse. I tillegg er det bekymring knyttet til 
at produksjonskravene som stilles er for krevende for flere i målgruppen. 
 
Det er 4 aktivitetssentre i kommunen for målgruppen. Tilbudet benyttes av i overkant av 100 
personer. Beskrivelsen av tilbudet samsvarer med nasjonale funn. Det preges av omsorgs- 
og fritidstilbud mer enn arbeid og aktivitet. Det gis ingen lønn til deltakerne, enkelte opplever 
det lite meningsfullt, det er behov for mer individtilpasset aktiviteter, flere type aktiviteter og 
mer oppdeling i forhold til funksjon og kapasitet til den enkelte bruker. Den enkelte får ikke 
utnyttet sine ressurser på en god nok måte. Lokalene er heller ikke tilpasset aktiviteter som 
kan være aktuelle for deltakerne.  
 
Arbeidsgruppa vurderer at det er for få tilrettelagte arbeidsplasser i ordinære bedrifter for 
personer med kognitiv funksjonsnedsettelse. Kommunen bør være foregangsbedrift og legge 
til rette for at personer som trenger tilrettelagt arbeid får tilbud om dette.  
 
Det er også nødvendig å øke andel VTA plasser for målgruppen. Det har de siste årene vært 
en økning av VTA plasser, men disse har blitt tildelt andre grupper enn personer med 
kognitiv funksjonsnedsettelse. I hovedsak har økningen gått til psykisk syke og personer med 
somatisk sykdom med varig nedsatt arbeidsevne. NAV får tildelt rammestyrte midler som 
styrer hvor mange VTA plasser som kan opprettes i ordinære bedrifter. Det er politisk styrt 
hvor mange VTA plasser det til en hver tid skal være. 
  
Det er svært viktig at arbeid og aktivitet er målet gjennom hele utdanningsløpet. Dette 
innebærer å sikre at kunnskapen som tilegnes blir nyttige for personen når man skal ut i 
arbeidslivet. Arbeidsevnevurdering bør gjennomføres for alle, og være basert på brukers 
funksjoner og ressurser. 
 
 
Utfordring 
Ikke tilstrekkelig tilgang på tilrettelagte arbeidsplasser i ordinære bedrifter og VTA-plasser 
Aktivitetssentrene er i for stor grad et omsorgs- og fritidstilbud og er ikke tilstrekkelig 
tilrettelagt for arbeid og aktivitet.  
Tilbud om arbeid og aktivitet er ikke tilstrekkelig innrettet mot hver enkelt sitt potensiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	

Strategi:  
Sikre meningsfullt arbeid og aktivitet for målgruppen, både i offentlig og privat sektor. 
Fremme forskning- og utviklingsarbeid (FOU) på område arbeid og arbeidsrettet aktivitet. 
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5.2 Bolig	 	
 

FN-konvensjonen (CRDP) artikkel 19  
Retten til et selvstendig liv og til å være en del av lokalsamfunnet 
 
Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha anledning til å velge bosted, boform og hvor 
og med hvem de vil bo på lik linje med andre  
 
Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være inkludert i og delta i samfunnet 
 
 
I NOU «På lik linje» fremkommer det at personer med kognitiv funksjonsnedsettelse har flere 
utfordring knyttet til bolig. Mange blir boende hos sine foreldre etter at de er blitt voksne. Når 
de skal flytte i egen bolig, er det for mange slik at de ikke kan velge hvor, hvordan og med 
hvem de vil bo. Svært få eier sin egen bolig, kun 10 %, mot 80 % av resten av befolkningen.  
Bofellesskapene er i mange kommuner store, og de ligner mer på institusjoner enn boliger 
 
I Kristiansand er utfordringsbildet lik på funnene i NOUèn. Det er få i målgruppen som eier 
sin egen bolig, selv om de fleste har stabil økonomi i form av uføretrygd, og dermed kan 
betjene et boliglån. Noen i målgruppen leier enkeltstående kommunale boliger. 
Det er behov for å finne flere alternative boformer for målgruppen, hvor personen selv kan 
bestemme om de vil leie eller eie, hvor de vil bo og med hvem. Behov kan også endre seg 
gjennom livet, og da må det være muligheter for endring i bosituasjonen.  
 
I Kristiansand er det 26 bofellesskap med 223 beboere. Størrelsen varierer fra 4-12 
boenheter. De fleste boligene er i ordinære bomiljø. Bofellesskapene har fellesareal og 
bemanning gjennom hele døgnet. Personer som bor i bofelleskap bor der fordi de er i behov 
av bemanning gjennom hele døgnet, og ikke alle primært fordi de er i behov av fellesskapet.  
Det er stor aldersspredning i bofellesskapene. I tillegg er det enkelte steder personer med 
ulike utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse. Årsaken er at når det blir en ledig 
boenhet, tildeles denne til den som har behov for bolig. Det kan da være vanskelig å ta 
tilstrekkelig hensyn til sammensetting. Dette er utfordrende, ut fra fellesskapstenkningen som 
ligger til grunn for miljøet i boligen.  
 
I 2016 var det 43 voksne (22 år og eldre) med kognitiv funksjonsnedsettelse som bodde med 
sin familie. For mange er dette etter eget ønske, og de har derfor ikke søkt om hjelp til bolig. 
De som har søkt og venter på en ledig bolig er hovedsakelig personer under 25 år.  
Det legges frem en egen sak til helse- og sosialstyret vedrørende det totale boligbehov for 
målgruppen våren 2017. For øvrig er målgruppen omfattet av tiltak i boligsosial 
handlingsplan og boligmatrisen som rulleres årlig i forbindelse med handlingsprogrammet.  
 
I Kristiansand er det en uttalt målsetting at alle skal bo i sitt eget hjem så lenge som mulig. 
Målsettingen gjelder for alle, også for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse. De bor 
enten i egen (leid eller eid bolig) eller i bofellesskap frem til de er i behov av sykehjemsplass. 
Brukergruppen får ofte store utfordringer knyttet til somatisk helse og demens tidligere enn 
befolkning ellers. Noen kommuner har valgt å etablere egne sykehjemsavdelinger for 
brukergruppen. Andre har egne boenheter for eldre brukere. Det er behov for å utrede hvilke 
tilbud Kristiansand kommune skal ha for eldre personer med kognitiv funksjonsnedsettelse 
med utfordringer knyttet til somatisk helse og/eller demens. Dette følges også opp gjennom 
helse- og omsorgsplanen.  
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Utfordring 
Svært få eier sin egen bolig 
Bruker kan ikke alltid velge bolig, boform og hvem de vil bo med 
Utfordrende med svært ulik alder på beboere i bofellesskap 
Enkelte bofellesskap kan fremstå som institusjonspreget  
Ikke tilstrekkelig tilrettelagt bo- og tjenestetilbud til eldre med utfordringer knyttet til somatikk 
og demens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3	 Tjenester	
 
FN-konvensjonen (CRDP)artikkel 25 
Helse 
 
Mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha lik tilgang på helsetjenester som andre 
 
Helsetjenester skal ytes i nærmiljøet 
 
Mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha selvbestemmelse i helseforhold 
 
 
Personer med kognitiv funksjonsnedsettelse vil ha ulike behov for helse- og 
omsorgstjenester. Noen trenger bare litt bistand til å fungere i dagliglivet, mens andre må ha 
døgnkontinuerlig tilsyn og hjelp. Tjenestene skal utformes, tildeles og gjennomføres med 
utgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Tjenestene skal være helhetlig og 
koordinerte. Det skal være et likeverdig tilbud, og de ordinære helse- og omsorgstjenestene 
skal være en integrert del av tilbudet til alle, jamfør helse- og omsorgsloven. 
 
Helsetjenester gis når det er behov for hjelp til somatiske og psykiske helseplager. 
Omsorgstjenester gis for at bruker så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en 
aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre.  
I tillegg vil personer med kognitiv funksjonsnedsettelse ha behov for habiliteringstjenester. 
Det innebærer målrettet arbeid for å bygge opp og støtte funksjoner, samspill og livskvalitet 
for personen. 
 
Personer med kognitiv funksjonsnedsettelse har generelt dårligere fysisk og psykisk helse 
enn resten av befolkningen. Dette skyldes bl.a. sykdommer som er relatert til 
funksjonsnedsettelsen, livsstilssykdommer og tidligere aldringsprosess. Det er derfor viktig at 
fastlegene har kompetanse på utfordringer og sykdomsrisiko for denne målgruppen. 
Personer med kognitiv funksjonsnedsettelse har en fordoblet risiko for psykisk sykdom. For 

Strategi:  
Sikre god oversikt over boligbehov gjennom samarbeid med brukere og pårørende 
Sikre at Husbankens virkemidler benyttes av målgruppen 
Sikre individuelt tilpasset boligtilbud og mulighet for endringer i livsløpet  
Sikre inkludering i nye boligområder 
Sikre at antall boenheter i nye bofellesskap er ut fra behov i målgruppa og faglige 
anbefalinger 
Sikre egnede bo- og tjenestetilbud for eldre i målgruppen 
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personer med moderat til alvorlig utviklingshemning er det tre ganger flere som har psykisk 
lidelse enn befolkningen ellers.  
Noen utviklingshemmede kan ha vanskeligheter med å si fra om sine helseplager, det er 
derfor viktig at helsepersonell følger ekstra opp i forhold til helseutfordringer.  
Flere i målgruppen vil få en tidlig aldring, med økt risiko for demens, syns- og 
hørselsvansker. Funksjonsfall kan inntreffe allerede i 35-40-års alder for enkelte.  
 
Praktisk bistand i hjemmet gis til personer som trenger opplæring eller hjelp til daglige 
gjøremål. Dette gis både til personer som bor i bofellesskap, i egen bolig eller som bor med 
familie.  
 
Rettighetsutvalget konkluderer med at det ikke er likeverdige helse og omsorgstjenester til 
personer med utviklingshemning. De viser blant annet til at tjenestene ikke er tilpasset den 
enkeltes behov, og at det ofte gis «pakkeløsninger» hvor tjenestene er knyttet til 
bofellesskapet og ikke som individuelle tjenester.(NOU 2016:17)  Dette bekreftes også i funn 
gjennom landsomfattende tilsyn for tjenester til utviklingshemmede.  
 
Situasjonen i Kristiansand samsvarer med det nasjonale funn. I Kristiansand gis de fleste 
helse- og omsorgstjenester i bofelleskap eller som punktinnsats. Det er ønske fra 
brukerorganisasjoner og pårørende at tjenestene også skal kunne utføres av brukerstyrt 
personlig assistent (BPA). Vedtakene må være konkrete og timebaserte slik at det gir 
grunnlag for best mulig organisering av tjenesten. 
 
 
Utfordring 
I Kristiansand er det også mange standardiserte vedtak for beboere i bofellesskap.  
 
 
 
 
 
 	

Strategi:  
Sikre individuelle og konkrete vedtak 
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6 Generelt	for	hele	målgruppa	

6.1	 Kultur	og	fritid	
FN-konvensjonen (CRDP) artikkel 30 
Deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett 
 
Mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha samme tilgang til å nyte kultur, fornøyelser og 
idrettsunderholdning som andre 
 
Staten skal tilrettelegge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne drive med 
idrett og delta i kulturelle og kunstneriske aktiviteter 
 
 
Fritiden er den tiden vi bruker til avkobling, sosialt samvær og deltakelse i fritidsaktiviteter. 
Fritidsaktiviteter er viktig for et sosialt liv, læring, mestring og utvikling. I tillegg kan 
aktivitetene være bra for helsen.  
For personer med kognitiv funksjonsnedsettelse er en aktiv fritid ekstra viktig, både fordi de 
er i risikosonen for livsstilssykdommer og ofte har få nære venner.  
 
Nasjonalt er det et uttalt kultur- og idrettspolitisk mål at alle skal ha reell mulighet til å delta 
og ha en meningsfull fritid sammen med andre uavhengig av funksjonsevne. Det er en 
kommunal oppgave å sørge for at personer med kognitiv funksjonsnedsettelse får et 
tilrettelagt kultur- og fritidstilbud (NOU 2016:17 s.153). Kommunen kan selv drifte tilbud 
og/eller legge til rette for at målgruppen kan delta i frivillige fritidstilbud. Frivillige lag og 
organisasjoner har en mengde tilbud og er svært viktige aktører og bidragsytere innen kultur, 
idrett og fritidstilbud. 
Rettighetsutvalget vurderer at det er mangelfull tilrettelegging for å sikre deltakelse. 
 
I Kristiansand vurderes det at det er et mangfold av gode fritidstilbud til brukergruppa, både i 
offentlig og privat regi. Mange frivillige lag og organisasjoner har tilrettelagte tilbud. 
Idrettslagene er gode på å tilrettelegge for mange i målgruppa. Ideelle organisasjoner har en 
rekke arrangementer og tilbud. Også interesseorganisasjoner/brukerorganisasjoner har 
fritidstilbud. Noen i målgruppa kan likevel oppleve at det ikke finnes tilbud som dekker deres 
alder, interesser og funksjonsnivå.  
En del organisasjoner har opplevd at det kan være vanskelig å nå ut med informasjon og 
klare å rekruttere nok deltakere til å starte opp nye tilbud.  
Fritidsetaten har mange tilrettelagte og varierte gruppetilbud, noen av dem er i samarbeid 
med Aktiv fritid (se kap.3.2).  Det gis tilbud om turer i de fleste av gruppene.  
Aktiv fritid bistår med driftsmidler til en endel grupper og loser deltagere inn i gruppene. 
Støttekontakt tilbys dem som ikke kan benytte seg av et gruppetilbud på egen hånd og derfor 
trenger individuell oppfølgning i gruppene eller i individuelle aktiviteter. I tillegg bistår aktiv 
fritid dem som ønsker å bli inkludert i foreninger og lag gjennom å opprette kontakt og gi 
nødvendig oppfølging underveis. 
 
Det er utfordrende å sikre at alle får mulighet til å delta. Transport og følge vil være 
nødvendig for noen. Dette kan være vanskelig å sikre for alle som har behov. Noen har 
vedtak om støttekontakt for oppfølging. Personer som bor i bofellesskap får ofte bistand fra 
personalet hvis de har mulighet, men det kan være utfordrende ved aktiviteter som pågår i 
vaktskiftet. Andre får hjelp av pårørende. Det er likevel en utfordring å sikre god nok 
oppfølging for alle som faktisk trenger bistand knyttet til fritid. I tillegg er det behov for større 
fleksibilitet og individuelt tilpasset tilbud i forhold til alder og funksjonsnivå.   
  
Det er en utfordring for den yngste gruppa at barn under 10 år sjelden får innvilget vedtak om 
tjenester knyttet til fritid. Dette innebærer at de ikke får tilbud om støttekontakt eller 
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oppfølging i forhold til fritid, men ofte får vedtak om avlastning i stedet. Deltakelse i 
fritidsaktiviteter forutsetter da at foreldre eller andre følger opp etter behov.   
  
 
Utfordring 
Transport og følge til aktiviteter. 
Fleksibilitet og individuelt tilpasset tilbud. 
Formidling av informasjon om hvilke aktivitetstilbud og tilretteleggingsmuligheter som finnes.  
Barn under 10 år ofte får sjelden vedtak om støttekontakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2	 Ferie	
For de fleste mennesker er ferietiden en periode med avveksling fra hverdagen. Bistand til 
ferie er ikke en lovpålagt oppgave. Den som trenger følge og bistand til ferie, må selv 
arrangere og betale for dette. De må enten betale utgifter og lønn for følget, eller få hjelp fra 
familien for å komme på ferie.  
Solgården i Spania er et tilrettelagt feriested for personer med funksjonsnedsettelse. Dette er 
et tilbud noen benytter, og kommunen stiller opp med ansatte som bistår under 
ferieoppholdet. 
Noen frivillige arrangerer ferieturer for målgruppa, men det er flere som ikke har mulighet til å 
delta.  
 
For å sikre en avveksling fra hverdagen er det mulig å arrangere ferieaktiviteter i og på tvers 
av boliger og ambulerende team.  
 
Utfordring 
Ferietiden er ikke en avveksling fra hverdagen for alle med kognitiv funksjonsnedsettelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	

Strategi:  
Øke samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner 
Sikre følge og transport til aktiviteter 
Sikre individuelle behov knyttet til fritid inn i vedtak og tiltak 
Sikre formalisert samarbeidet mellom Aktiv Fritid og Fritidsetaten  
Sikre at barn under 10 år får bistand til fritid når foresatte ikke har mulighet til å følge dem 
opp selv. 

Strategi:  
Sikre aktiviteter og ferieopplevelser gjennom samarbeid på tvers av tjenestene, 
fritidsetaten og frivillige  
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6.3	 Tro	og	livssyn	
Tros- og livssynsutøvelse hører med til de grunnleggende behov som skal ivaretas på lik linje 
med andre behov, både når det gjelder kartlegging og tilrettelegging.  
 
 
FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, Artikkel 18: 
 
Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte 
religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å 
gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom 
undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer. 
 
 
 
Regjeringen har i Rundskriv I – 6/2009  slått fast at alle som er avhengige av kommunale 
helse- og omsorgstjenester skal få tilrettelegging og bistand for å kunne utøve sin tro og sitt 
livssyn. 
Stortingsmelding 45 tydeliggjør viktigheten av at kommunen utarbeider prosedyrer for å 
ivareta og kartlegge åndelige behov.  
Det er også utarbeidet en veileder om temaet «Deltagelse og tilhørighet – Inkludering av 
mennesker med utviklingshemning i tros- og livssynssamfunn»    
 
 
Erfaringer i Kristiansand er at det er mange tilbud innen tro- og livssyn, men at ikke alltid 
brukerne blir kartlagt og fulgt opp av ansatte. I tillegg opplever tro- og livssynsorganisasjoner 
at det er vanskelig å få oversikt over hvor de skal henvende seg i kommunen for å formidle 
de ulike tilbudene de har til brukergruppa.  De opplever også en viss motstand fra enkelte 
offentlig ansatte i forhold til ansattes forpliktelser til å følge opp tro- og livssyn hos brukerne.  
 
Tro- og livssynsorganisasjoner er opptatt av at ansatte må være sensitive for den enkeltes 
kultur og sikre at brukerne får respekt og oppfølging i forhold til sin religionsutøvelse. Det er 
viktig at ansatte kjenner hva som er viktig for bruker i forhold til sin tro og livssyn.  
 
Utfordring 
Det gis ikke tilstrekkelig oppfølging av tro- og livssyn jamfør rundskriv I 6/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4	 Folkehelse	
Folkehelsearbeid betyr samfunnets samlede innsats for å opprettholde, bedre og fremme 
befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer 
som bidrar til bedre helse. 
En stor andel av personer med kognitiv funksjonsnedsettelse er i risikosonen innenfor flere 
helseområder. Blant annet har de høyere risiko for psykiske vansker. Angst og depresjon er 
de vanligste psykiske helseplager. Forebygging av psykisk helseplager gjøres ved å gi 
mennesker mulighet for å oppleve mestring, mening og opplevelser av trivsel. Foreldre kan 

Strategi:  
Sikre kartlegging og oppfølging av tro- og livssyn for hver enkelt tjenestemottaker i tråd 
med rundskriv. 
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også få helsemessige problemer som følge av belastninger knyttet til det å få et barn med 
særskilte behov. 
Ernæring og aktivitet er også områder som er særskilt viktig å fokusere på for målgruppen.  
Mange sliter med overvekt og inaktivitet, og dette igjen fører til helseproblemer. Når 
ungdommen flytter inn i egen bolig er det mange som får problemer med overvekt og 
inaktivitet. Det å ta de rette valgene for et sunt kosthold kan kreve tett og god oppfølging. I 
tillegg er det mange av fritidstilbudene som ikke har sunn mat i fokus.  
 
Prinsippene i hverdagsrehabilitering kan brukes i folkehelsearbeidet for målgruppa, hvor man 
fokuserer på å tenke og handle selvstendig og mestring i hverdagen.  
 
 
Utfordring 
Helserisiko knyttet til psykisk helse, ernæring og aktivitet 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5	 Gråsone	
Med gråsone menes her brukere som ikke har en diagnose, men som kan ha utfordringer og 
behov tilsvarende målgruppa for planen. Dette er personer som ikke er kategorisert som en 
med kognitiv funksjonsnedsettelser, men som har tilsvarende utfordringer. Innen omsorgen 
for rus og psykisk helse og i fengselet er det personer som anses å være i denne gråsonen. 
Noen har oppfølging og tjenester, mens andre ikke ber om bistand.  
 
Det er utfordrende når tjenesteapparatet skal definere og gi tilpassede tjenester til 
mennesker som i tillegg til antatt kognitiv funksjonsnedsettelse har utfordringer knyttet til 
store atferdsvansker, kriminalitet, vold og rus. 
 
Dersom det ikke foreligger en definert funksjonsnedsettelse når ungdommen skal over i 
videregående, er det en risiko for at ungdommen ikke blir fanget opp og får riktig hjelp. 
Dersom de ikke har hatt kommunale tjenester før de begynner på videregående, vil det ikke 
være et hjelpeapparat som følger opp utover det pedagogiske. Helsesøster på videregående 
har kompetanse og kan bistå, men det er ikke alltid ungdommen selv ser behovet for hjelp. 
 
Kristiansand har opprettet et samarbeidsforum for utsatt ungdom. Dette er et forum som har 
en viktig funksjon rundt ungdom som er i gråsonen. 
 
Habiliteringstjenesten kan kartlegge og utrede, og det er derfor viktig at kommunen er godt 
kjent med tilbudet, slik at personer i gråsonen henvises til utredning.  
 
 
Utfordring 
Personer med kognitiv funksjonsnedsettelse som ikke er fanget opp og derfor ikke får riktig 
hjelp til rett tid. 
 
 
 
 

Strategi:  
Sikre kompetanse på helserisiko, ernæring og forebygging  
Sikre at pårørende får tilbud om lærings- og mestringskurs/tilbud  
 

Strategi:  
Sikre kartlegging og utredning av målgruppen 
Sikre at relevante samarbeidsfora inkluderer målgruppa 
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6.6	 Tvang	
Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 regulerer bruk av tvang og makt. Formålet med 
reglene er å hindre at personer med psykisk utviklingshemning utsetter seg selv eller andre 
for vesentlig skade og å forebygge og avgrense bruk av tvang og makt. Loven gjelder all 
tvang og makt brukt i forbindelse med at det blir gitt kommunale helse- og omsorgstjenester 
til personer med psykisk utviklingshemning. 
Kommunen plikter å legge til rette for minst mulig bruk av tvang og makt, og før kommunen 
avgjør at det skal brukes tvang eller makt, skal andre alternativ være utprøvd. 
Vedtak om planlagt tvangsbruk skal overprøves av Fylkesmannen før tvangstiltakene kan tas 
i bruk. Bruk av skadeavvergende tvangstiltak i nødssituasjoner skal dokumenteres og 
sendes til Fylkesmannen. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunens håndtering av tvang.  
 
Rettighetsutvalget vurderer at brukere ikke får nok støtte til å ta egne valg, og at brukeren blir 
fratatt rettssikkerheten ut fra diagnose. Nasjonalt er det mange avvik i forbindelse med bruk 
av tvang.  
 
I Kristiansand er det utarbeidet tydelige prosedyrer for bruk av tvang. Det er registrert lite 
avvik knyttet til dette. Vedtak om tvang gjelder kun en liten andel beboere i bofellesskap. Det 
er system for kompetanseheving for ansatte som må utføre tvangstiltak. Alle nyansatte 
kurses i bruk av tvang, i tillegg er det påbyggingskurs hvert andre år. Habiliteringstjenesten 
har spesialkompetanse og arrangerer kurs for ansatte. De er også inne i alle enkeltsaker 
som omhandler tvang. 
 
Det er viktig å sette inn tiltak for å forebygge bruk av tvang. Det forutsetter faglig 
kompetanse, kvalitet på tjenestene, trygge relasjoner og tilstrekkelig bemanning i 
bofellesskapene.  Det er viktig å skape trygghet og forutsigbarhet for beboerne. Dette skapes 
blant annet gjennom samstemmig faglig tilnærming og trygge fagpersoner som kjenner 
beboerne. 
 
Det kan oppstå dilemmaer når det er situasjoner hvor beboere vil ta valg som ansatte anser 
valget som uheldig eller hvor pårørende ønsker at ansatte skal gripe inn uten at det 
foreligger vedtak om tvang. Eksempler på dette kan være knyttet til ernæring, renhold, 
hygiene eller døgnrytme. Her er det igjen viktig med kompetanse på motivering og 
veiledning, i tillegg til god forståelse av tvangslovgivningen.  
 
Det er viktig å skape trygghet hos pårørende og brukere for kommunens bruk av tvang. Dette 
må sikres gjennom dialog og samarbeid.  
 
Det er uklarhet rundt bruk av tvang i skole. Det er ikke noen lovverk som omhandler bruk av 
tvang i opplæringsinstitusjoner og det er heller ikke helsepersonell som har kompetanse til å 
utføre tvangen etter helse og omsorgsloven.  
 
Utfordring 
Dilemmaer rundt situasjoner hvor beboer tar uheldige valg 
 
 
 
 
 
 

Strategi:  
Sikre faglig kompetanse hos alle ansatte på metoder for forebygging av tvang 
 



27 
 

	

6.7	 Vold	i	nære	relasjoner	
Flere studier viser at voksne med utviklingshemning har en vesentlig risiko for å bli utsatt for 
vold og overgrep, men det er ikke klarlagt om de har vært utsatt for det. Forskning knyttet til 
vold og overgrep mot barn og unge med funksjonsnedsettelser har ikke entydige svar på 
risiko. Det vises likevel til risikofaktorer som disse barna har ut fra foreldrenes økonomiske 
og følelsesmessige belastning knyttet til det å ha et barn med utviklingshemning. 
 
Vold og overgrep begås av noen offeret kjenner godt, være seg pårørende, tjenesteutøvere, 
og andre personer med utviklingshemning.  
 
Offer for vold og overgrep som har en kognitiv funksjonsnedsettelse skal avhøres av 
barnehuset som har spesialkompetanse på dette. Det er etablert et konsultasjonsteam som 
gir råd og veiledning i sakser som omhandler målgruppa.  

 
Utfordring 
Avdekke og håndtere vold i nære relasjoner. 
 
 
 
 
 
 
 

6.8	 Mobbing	og	utestengelse	
Mobbing og utestengelse er en aktuell problemstilling for både barn, unge og voksne med 
kognitiv funksjonsnedsettelse. Det kan skje på skolen mellom elever, eller at voksne kommer 
med krenkende uttaler. Noen blir lurt til å gjøre ting de ikke ønsker, andre blir utestengt fra 
felleskap. I bofellesskap kan beboere oppleve ubehagelige situasjoner.  For mange kan det 
være vanskelig å si i fra om mobbing og utestengelse, men det sees ofte gjennom endret 
atferd hos den som er utsatt.  
 
Utfordring 
Det er ingen samlet oversikt over utfordringen, men det er behov for å forebygge at det skjer 
og avdekke når det oppstår. 
 
 
 
 
 
 
 

6.9	 Minoriteter	
Flyktninger og innvandrere med kognitiv funksjonsnedsettelse kan ha ekstra store 
utfordringer. Det kan skyldes språk, kultur og tradisjoner. Noen har utfordringer knyttet til 
traumer. For noen kan det være forbundet med skam å få et barn som er annerledes. Noen 
ønsker ikke hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet av ulike grunner. Enkelte er bekymret for 
at ansatte i det offentlige ikke har tilstrekkelig forståelse for de ulike kulturelle og religiøse 
tradisjoner og at de derfor ikke ønsker tjenester fra det offentlige. Språk kan være en 
barriere, og det er viktig å bruke tolk for å sikre god informasjon og samarbeid med familien. 

Strategi:  
Sikre kompetanse på forebygging, avdekking og håndtering av vold i nære relasjoner. 
Sikre at kommunal veileder for vold i nære relasjoner gjøres kjent for ansatte  
 

Strategi:  
Sikre kompetanse og kvalitet på tilbud for de som har opplevd mobbing 
Fokusere på forebygging av mobbing og utestengelse på alle arenaer 
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De er viktig med god informasjon om funksjonsnedsettelsen, rettigheter og muligheter. 
Familier som ikke får hjelp kan oppleve ensomhet og isolasjon. Barn og unge med 
funksjonsnedsettelse kan oppleve at de ikke blir akseptert som den de er og de får ikke delta 
på lik linje med andre barn og unge. 
 
Se mer om utfordringer og muligheter her: http://www.abloom.no/  
I Kristiansand er det mange aktører med ulike tilbud spesielt rettet mot flyktninger og 
innvandrere, være seg Kongsgård skolesenter med ulike tilbud innen barnehage og skole, 
NAV og flyktninghelsetjenesten.  
Det gir tilretteleggingstilskudd fra IMDI for barn med oppholdstillatelse med kognitive 
funksjonsnedsettelser.  
 
 
Utfordring 
Det er usikkert om barn, unge og voksne som er minoritetsspråklige får tilstrekkelig bistand 
knyttet til funksjonsnedsettelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.10	 Velferdsteknologi	
For å sikre tilstrekkelig bistand for alle som trenger helse- og omsorgstjenester i årene som 
kommer, vil velferdsteknologi være viktig å ta i bruk. Det kan også gi brukere bedre mestring 
og mulighet for å leve et selvstendig liv.  
 
Det er tatt i bruk en rekke former for teknologi allerede, men det er et mangfold av muligheter 
som kan vurderes for målgruppa. Teknologien skal bistå personen å leve et selvstendig liv, 
hvor læring, arbeid og en meningsfylt fritid er målet. 
 
Utfordring 
Velferdsteknologien er ikke tatt tilstrekkelig i bruk for målgruppa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi:  
Sikre kunnskapsgrunnlag 
Sikre tillit og samarbeid på individ og systemnivå  
Sikre kommunikasjon og informasjon  
Sikre kompetanse hos ansatte om flerkulturelt arbeid 
Sikre at barn, unge og voksne i målgruppa får mulighet til deltakelse i kommunens tilbud  
Sikre god språkopplæring for pårørende og personer med kognitiv funksjonsnedsettelse 
 

Strategi:  
Sikre at kommunen tar i bruk aktuell velferdsteknologi 
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6.11	 Inntektssikring	
Personer med kognitiv funksjonsnedsettelse kan ha rettigheter til ulike økonomiske ytelser.  
 
Kommunen har tilbud om omsorgslønn til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid 
og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen. For å få tildelt omsorgslønn 
må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i 
hvert enkelt tilfelle. Denne vurderingen skal skje i samarbeid med bruker og omsorgsgiver.  
 
NAV har følgende ytelser som kan være aktuelle for målgruppa: 
 
Hjelpestønad kan gis når noen har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, 
skade eller en medfødt funksjonshemming. 
 
Grunnstønad gis for å dekke (helt eller delvis) ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en 
sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser. 
 
Opplæringspenger kan gis som erstatning for tapt arbeidsinntekt hvis pårørende deltar på 
kurs eller annen nødvendig opplæring fordi barnet har en funksjonshemning eller langvarig 
sykdom. 
 
Uføretrygd kan gis hvis funksjonsnedsettelse eller sykdom gjør at inntektsevnen er varig 
nedsatt 
 
Pleiepenger kan gis til de som har omsorg for et alvorlig sykt barn. Dersom tilstanden er 
varig så er det kun i ustabile perioder at pleiepenger kan innvilges. Det kan også innvilges 
pleiepenger for en som har omsorg for et barn innlagt i helseinstitusjon.  
 
Stønad til enslig mor eller far kan gis som forlenget stønad når barnet krever særlig tilsyn.  
 
Omsorgspenger for omsorg til kronisk syke barn eller funksjonshemmede barn. Foreldre 
kan da ha rett til flere stønadsdager.  
 

6.12	 ASK	–	alternativ	og	supplerende	kommunikasjon	
Personer med behov for ASK, er de som må bruke andre former enn tale i direkte 
kommunikasjon med andre. Å kommunisere på andre måter kalles for alternativ og 
supplerende kommunikasjon, forkortet ASK. 
 
Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative 
kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. Noen vil ha behov for kommunikasjonsformer 
som erstatter talen fullstendig. Dette kalles alternativ kommunikasjon. Andre trenger 
kommunikasjonsformer som støtter utydelig, forsinket eller svak tale. Dette kalles 
supplerende kommunikasjon.  
 
Selv om personen mangler funksjonell tale, betyr det ikke at språkforståelsen er rammet. 
ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere effektivt når tradisjonelle måter å 
kommunisere på ikke er tilstrekkelige. Dette kan for eksempel være bruk av tegn eller bilder. 
For mange kan det være hensiktsmessig å nyttiggjøre seg et kommunikasjonsmiddel for å 
forstå eller bli forstått.  
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7 Samhandling	og	koordinering	
Mange personer med kognitiv funksjonsnedsettelse har en rekke tjenester fra ulike aktører, 
både i kommunen og fra andre instanser.  
I forbindelse med samhandlingsreformen er det gjort endringer i helse- og 
omsorgslovgivningen som blant annet tydeliggjør plikten til å oppnevne koordinator. 
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunene er gitt et overordnet 
ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av 
koordinator, utarbeidelse av prosedyrer med mer. (St.m.45 s.43).  
Individuell plan er et tilbud til personer med behov for bistand fra flere tjenesteutøvere over 
tid. Det blir da opprettet koordinator. Aktiv fritid og konsulenter for funksjonshemmede har 
koordineringsansvar for flere i målgruppen.  
 
Utfordring 
I møter med tjenesteutøvere, brukerorganisasjoner og andre aktører, er mangelfull 
samhandling og koordinering nevnt som en gjennomgående utfordring. Det er mye bra 
arbeid som gjøres av enkeltaktører rundt enkeltbrukere, men det mangler systematikk på 
samhandling og koordinering både på individ- og systemnivå spesielt knyttet til personer uten 
diagnoser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1	 Overganger	
Med overganger menes her når personen går fra et tilbud til et annet. Overganger kan være 
kritiske og sårbare faser med hensyn til trygghet for bruker og pårørende, i tillegg er 
samarbeid, koordinering, og informasjonsutveksling mellom de ulike aktører viktig for å sikre 
gode overganger med forutsigbarhet og trygghet. 
Eksempler på overganger er når barnet går fra barnehage til skole, fra barneskole til 
ungdomsskole, fra 10.klasse til videregående og videre inn i arbeid og aktivitet. Også 
overganger fra ulike tilbud, tjenester og botilbud er kritiske faser som må håndteres. 
 
Bruker og pårørende skal forholde seg til svært mange hjelpere og ulike instanser gjennom 
livsløpet. For noen går overgangen veldig bra, mens andre opplever store utfordringer.  
 
Utfordringene i Kristiansand er i hovedsak knyttet til overgangen fra ungdomsskole til 
videregående og deretter ut i arbeid og aktivitet. I denne perioden går også ungdommen fra 
å motta tjenester som er forbeholdt de under 18 år og inn i tjenestetilbudet for de voksne. 
Dette gjelder både i kommunen og spesialisthelsetjenesten.  
For de som har en koordinator og eventuelt en individuell plan, fungerer det best. 
Koordinator følger familien gjennom de ulike fasene og sikrer samarbeid, koordinering og 
informasjon til de ulike aktørene. De som ikke har tilsvarende bistand kan oppleve at det ikke 
har vært tilstrekkelig informasjon og samarbeid mellom aktuelle tilbud og hjelpeinstanser. Det 
kan være lite kontakt mellom PPT i kommunen og den videregående skolen, lite oversikt 
over hvem som har behov for ekstra bistand i skolen og det er vanskelig å skaffe seg 
oversikt over hvilke samarbeids- og hjelpesystemer som er i denne perioden av 
ungdommens liv. Det oppleves at det er lite kontakt mellom skole og NAV. Det er først når de 
er ferdig med skolegangen at kontakten med NAV opprettes, og da er det ofte for å søke 
uføretrygd, ikke for å sikre overgang til arbeid og aktivitet.  

Strategi:  
Styrke koordinering og samhandling internt og eksternt 
Sikre samhandlingskompetanse 
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Utfordring 
Overgang barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående, fritid, arbeid og aktivitet 
Overgang fra barndomshjem til egen leilighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2	 Informasjon	
Brukere og pårørende har behov for god informasjon om muligheter, tjenester og tilbud. Det 
kan være utfordrende å finne frem til aktuell informasjon i kommunen.  
 
 
Utfordring 
Mangel på samlet og tilgjengelig informasjon om tilbud og tjenester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3	 Kompetanse	
 
FN konvensjonen CRDP om kompetanse: 
Artikkel 13: opplæring for bedre tilgang til rettssystemet 
Artikkel 16: opplæring for å hindre utnytting, vold og misbruk 
Artikkel 24: Opplæring av fagfolk og personale i utdanningssystemet 
Artikkel 25 og 26: Opplæring og bevisstgjøring av helsepersonell 
 
Helse og omsorgsloven kap 8 gir kommunen «plikt til å medvirke til undervisning og praktisk 
opplæring av helsepersonell, herunder videre- og etterutdanning «(§ 8.1).  §8.2 setter krav til 
ansatte: «Personell som utfører tjeneste eller arbeid etter loven her, plikter å ta del i 
videre- og etterutdanning som er nødvendig for å holde faglige kvalifikasjoner ved like.» 
 
Rettighetsutvalgets gjennomgang viser at det er en gjennomgående utfordring at det er 
lav kompetanse på en rekke områder. Det vises til manglende kompetanse knyttet til 
psykisk sykdom, fysisk aktivitet og ernæring, alternativ og supplerende kommunikasjon 
(ASK) og bruk av velferdsteknologi. I tillegg er det manglende kjennskap til 
menneskerettighetene og manglende bevissthet om brukers rett til selvbestemmelse og 
retten til å delta og bli inkludert i samfunnet.  
 

Strategi:  
Sikre informasjon til foreldre jamfør kap.4.1 
Sikre god informasjon på kommunens hjemmeside 
 

Strategi:  
Sikre samarbeid på systemnivå mellom kommune, habiliteringstjenester (barn, unge og 
voksne), skolene og NAV i overgangen fra ungdom til voksen. 
Sikre koordinering av opplæring, tilbud og tjenester for personer som trenger bistand i 
overgangen fra ungdom til voksen. 
Sikre god overgang til egen bolig, jamfør kap.5.2 
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Det er ikke grunnlag for å si at utfordringsbilde er annerledes i Kristiansand enn det 
rettighetsutvalget skisserer. 
 
Utfordring 
Kommunen har også utfordringer knyttet til ufaglært arbeidskraft selv om Kristiansand ligger 
over snittet med fagutdannede i forhold til andre store kommuner.  
Det er mange deltidsstillinger og få ansatte med etter og videreutdanning.  
Rekruttering av vernepleiere er utfordrende.  
Det er ikke psykologkompetanse direkte tilknyttet målgruppa for planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8	 Brukermedvirkning	
Selvbestemmelse og brukermedvirkning skal ivaretas ved at bruker får mulighet til å påvirke 
utforming og utførelse av tjenestene han mottar. Dette skal gjøres i løpende kontakt mellom 
bruker og de ansatte.  
På systemnivå kan brukermedvirkning sikres gjennom ulike arenaer for påvirkning, for 
eksempel brukerråd.  
 

8.1	 Bruker	
Rettighetsutvalget konkluderer med at det er manglende selvbestemmelse for målgruppa.  
 
I Kristiansand vil det være ulik grad av medvirkning, avhengig av setting. Eksempelvis sikrer 
Fritidsetaten at aktiviteter og programmene i stor grad brukerstyrt, bl.a. ved at deltagerne 
bestemmer aktivitetene hvert halvår. Også Aktiv fritid har fokus på medvirkning knyttet til 
aktiviteter.  
 
I møte med bruker er ansatte opptatt av å sikre selvbestemmelse i det daglige, men det 
forutsetter tid, kompetanse og etisk bevissthet.  
Det kan være ekstra utfordrende å få frem brukernes stemme, hvis bruker har vansker med å 
få uttrykt egen mening på grunn av sin funksjonsnedsettelse. 
 
Utfordring 
Det er en uttalt målsetting både ved utforming og utførelse av tjenester at brukermedvirkning 
skal sikres, men det kan være noe uklart om bruker selv medvirker eller om medvirkningen 
først og fremst er knyttet til pårørende. 
 
 
 
 

Strategi:  
Sikre kompetanse og bevissthet rundt menneskerettighetene og målsettingen for 
politikken for fagfeltet for alle som jobber med barn, unge og voksne med kognitiv 
funksjonsnedsettelse 
Sikre heltidskultur 
Sikre kompetanse for ansatte uten formell utdannelse 
Sikre tilstrekkelig vernepleierkompetanse og fagmiljø  
Fremme psykologkompetanse i tjenesten  
Sikre etter- og videreutdanningstilbud for ansatte 

Strategi:  
Sikre brukermedvirkning på alle plan 
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8.2	 Pårørende	
Samarbeid med pårørende er viktig i hele livsløpet til personer med kognitiv 
funksjonsnedsettelse. Som foreldre til mindreårige barn er det lovverk som gir føringer for 
samarbeid med pårørende.  
Etter at bruker er blitt voksen har også foreldre og pårørende en viktig rolle, og det er viktig å 
sikre et godt samarbeid. Dersom pårørende har funksjon som verge, vil rollen som verge 
være annerledes enn som pårørende, se kap. 8.5. 
 
Personer med kognitiv funksjonsnedsettelse vil ofte få hjelp av familie og/eller verge for å 
erkjenne behovet for hjelp og kartlegge og søke om helse- og omsorgstjenester. Pårørende 
vil ofte være de som kjenner personen best, og har gode forutsetninger for å vite hva 
personen ønsker og behøver.  
 
Samarbeid og dialog mellom pårørende og det offentlige er derfor svært viktig for å sikre 
gode tjenester til brukerne.  
Det som kan skape utfordringer for et godt samarbeid med pårørende er at det er mange 
ansatte de skal forholde seg til hvis det ikke er opprettet en koordinator. I tillegg jobber 
ansatte ofte turnus, og pårørende har derfor ikke alltid oversikt over når kontaktpersoner er 
på jobb. Holdninger og kompetanse hos ansatte har også betydning for dialog og samarbeid.  
Det er mange ansatte som gjør en god jobb, men det er sårbart når en pårørende opplever 
en uheldig samtale eller møte. Det er viktig å sikre at alle ansatte har en holdning om at 
kommunen og pårørende er samarbeidspartnere.  
 
Der hvor det er faste samarbeidsmøter med pårørende, både på individnivå og i grupper, 
anses dette som positivt for samarbeidet.  
 
Utfordring 
Samarbeid og dialog mellom pårørende og det offentlige kan bli bedre. 
 
 
 
 
 
 
 

8.3	 Søsken	
Barn som pårørende er et tema innenfor flere tjenesteområder, men er ikke godt nok 
ivaretatt for eksempelvis søsken til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse.  
Gjennomgangen av eksisterende internasjonal forskning indikerer at mange søsken kan 
oppleve en barndom med ekstra oppgaver, foreldre som kan ha mindre tid, og erfaringer 
som kan være belastende. Likevel er det gjennom-gående funnet at de aller fleste vokser 
opp uten nevneverdige vansker.(https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Som-alle-
andre.aspx)  
 
 
Utfordring 
Barn og unge som pårørende til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse kan ha behov 
for mer oppfølging 
 
 
 
 
 

Strategi:  
Sikre gode dialog- og samarbeidsarenaer for pårørende og brukerorganisasjoner 
 

Strategi:  
Sikre bistand til barn og unge som pårørende til personer med kognitiv 
funksjonsnedsettelse  
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8.4	 Politisk	deltakelse	
Alle mennesker har rett på deltakelse i samfunnet og i det politiske liv. NOU 2016:17 slår fast 
at personer med kognitiv funksjonsnedsettelse har lav demokratisk deltagelse utover 
organisasjonskanalen.  
For å sikre deltakelser er det nødvendig å sikre tilpasset informasjon. Dette er en utfordring 
som må tas av politiske partier og andre samfunnsaktører.  
For kommunen er det viktig å legge til rette for deltakelse for mennesker med kognitiv 
funksjonsnedsettelse. 
 
 
Utfordring 
Lav demokratisk deltakelse 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5	 Verge	
En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått 
oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger 
hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte. 
Fylkesmannen har ansvar for å finne aktuelle verger og følge opp vergefunksjonen. Noen har 
familiemedlemmer som verge, mens andre har en venn eller nabo eller andre som ønsker å 
påta seg oppgaven. Enkelte har advokat som verge. 
 
NOU 2016:17 konkluderer med at vergemålsloven ikke sikrer tilstrekkelig støtte til 
selvbestemmelse og at det er for liten kunnskap om praksis.  
 
I Kristiansand vurderes det at vergemålsordningen fungerer bra etter at fylkesmannen 
overtok ansvaret.  
I mange tilfeller er det et familiemedlem som er verge. Dette fungerer stort sett bra, men det 
kan være utfordrende med hvilke rolle man har i de ulike settinger, når man opptrer som 
verge og når man er pårørende. Det viktige er å finne den beste vergen, en som kan hjelpe 
bruker til å ta de beste valg.   
 
Det må foreligge samtykke fra bruker eller annet rettsgrunnlag for at pårørende eller verge 
kan få innsyn i taushetsbelagte helseforhold.  
  
 
Utfordring 
Det kan være behov for rolleavklaring mellom vergefunksjon og pårørende 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi:  
Sikre tilpasset informasjon og tilrettelegge for deltakelse 
 

Strategi:  
Sikre god dialog med pårørende og verge om rolleforståelse 
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8.6	 Brukerundersøkelse	
Kristiansand kommune utfører brukerundersøkelse på alle tjenesteområder hvert 3.år. Dette 
er en undersøkelse som gjennomføres i hele landet. På tjenesteområde som omfatter 
utviklingshemmede er det pårørende som svarer på denne. Det er ikke tatt i bruk egen 
brukerundersøkelse i Kristiansand for de som mottar tjenestene.  
 
Kristiansand kommune har innen ulike fagområder tatt i bruk et evalueringsverktøy for å sikre 
brukerdeltakelse. Dette er systematisk brukermedvirkning på individnivå. Det er ikke satt i 
system enda for hele tjenesten. 
 
Utfordring 
Brukerundersøkelsen er for pårørende og ikke for brukerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	

Strategi:  
Sikre bruk av evalueringsverktøy og undersøkelser som er tilrettelagt for målgruppen. 
 
. 
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Vedlegg	
Tiltaksmatrise 
Politisk behandling 

- Saksfremlegg 
- Saksprotokoll 

	
Aktuelle	lenker	
http://www.fontene.no/nyheter/59-av-16000-utviklingshemmede-i-ordinart-arbeid-
6.47.397786.29e2166037 
 
http://www.signo.no/ 
 
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=8564&a=2 
 
http://www.samordningsradet.no/index.cfm?pArticleId=47185&pArticleCollectionId=4205 

http://www.samordningsradet.no/nyheter2.cfm?pArticleId=27290&STARTROW=1 

http://naku.no/sites/default/files/files/Rapport%20pr%20%2028%20%20mai%202013%20(2)(
2).pdf 

http://nedlasting.husbanken.no/Filer/7b17.pdf 
 
Boligsosial handlingsplan  
 
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=8564&a=2 
 
Veileder for vold i nære relasjoner, Kristiansand kommune 
 
https://www.bufdir.no/Aktuelt/Alvorlige_og_hyppige_forekomster_av_hatefulle_ytringer_mot_
personer_med_nedsatt_funksjonsevne/ 
 
https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi#anbefalinger-om-velferdsteknologiske-
løsninger-i-kommunene 
 
https://helsedirektoratet.no/horinger/parorendeveileder 
 
http://naku.no/kunnskapsbanken/s%C3%B8sken-forskning 
 
http://naku.no/kunnskapsbanken/foreldre-s%C3%B8sken-og-omgivelsene#main-content 
 
http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Informasjonssvikt-oeker-risikoen-for-skjevfordeling-av-
hjelp-til-familier-med-handikappede-barn 
 
https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-pleie-og-omsorg/bistand-kultur-
fritid 
 
https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-pleie-og-omsorg 
 

 



Tiltaksmatrise	til	handlingsplan	for	tjenester	til	personer	med	
kognitiv	funksjonsnedsettelse	2017-2020.	
Mål og tiltak er knyttet til kapitler i handlingsplanen.   

4.1	Svangerskap	og	spebarnstid	
Mål:  

• God og samlet informasjon til foreldre som får barn med kognitiv 
funksjonsnedsettelse 

• Systematisk samhandling mellom sykehus, kommune og andre sentrale aktører  
Tiltak Ansvar Frist 
Utarbeide informasjonsmateriell til foreldre som får 
et barn med kognitiv funksjonsnedsettelse 

Oppfølging  
 

2018 

Etablere fast samarbeidsstruktur mellom HABU, 
helsestasjon, fastlegene, konsulenter for 
funksjonshemmede, service og forvaltning og 
barneposten m.fl. 

Oppfølging  2017 

	
 
4.2.1	Barnehagealder	
Mål:  

• Tidlig innsats 
• Gi koordinerte og tilpassede tiltak til barn med kognitiv funksjonsnedsettelse 

Tiltak Ansvar Frist 
Formalisert samarbeid mellom helsestasjon og 
barnehage 

Oppvekst 2017 

Ta opp uro rundt barns utvikling og igangsette 
utredning hvor det er bekymring for om barnet har 
en kognitiv funksjonsnedsettelse 

Oppvekst Løpende 

 
 
4.2.2	Grunnskolealder	
Mål:  

• Elever med kognitiv funksjonsnedsettelse opplever et godt og inkluderende 
læringsmiljø hvor de er meningsfulle deltakere i fellesskapet. 

• Personalet i opplæringen er formelt kvalifiserte 
• Foresatte og elever opplever nærskoleretten som et reelt valg. 
• Redusere omfanget av segregerende tiltak og øke mangfoldskompetansen.  

 
Tiltak Ansvar Frist 
Spesialundervisning foregår i størst mulig grad i 
fellesskapet. 

Oppvekst Løpende 

Sikre undervisning som fører til økt inkludering i 
fellesskapet. 

Oppvekst Løpende 

Kriteriene for inntak i kompetanse-
/spesialavdelinger er avklarte. 

Oppvekst 2018 

Vurdere behov for bruk av tverrfaglig kompetanse i 
skolen, inkludert helsefaglig personale. 

Oppvekst Løpende 

Sikre et godt læringsmiljø for elever med kognitiv 
funksjonsnedsettelse gjennom videreføring av 
samarbeid med PPT og Statped. 

Oppvekst Løpende 



4.2.3	Videregående	skolealder	
Mål:  

• Gode overganger  
• Godt samarbeid mellom kommune og fylkeskommune  

Tiltak Ansvar Frist 
Videreutvikle samarbeidsstrukturer mellom 
grunnskole og videregående skole 

Oppvekst 
 

Løpende 

Videreutvikle tverrsektoriell gruppe rundt 
ungdomsarbeidet mellom kultur, oppvekst og 
helse- og sosial til også å omfatte personer med 
kognitiv funksjonsnedsettelse 

By- og samfunn, 
teknisk sektor 

Løpende 

 
 
4.3.1	Helse-	og	omsorgstjenester	til	barn	og	unge	
Mål:  

• Avklarte ansvarsforhold for helsehjelp i barnehage- og skoletiden 
• Barneperspektivet er ivaretatt i helse- og omsorgstjenester som gis til barn/unge 

Tiltak Ansvar Frist 
Nedsette en arbeidsgruppe som avklare hvem som 
har ansvar for nødvendig helsehjelp i 
oppholdstiden i barnehage og skole. 

Oppvekst 
 

2017 

Arrangere Kid-kurs tilpasset brukergruppen Oppfølging  2018 
Barnets behov og stemme skal fremmkomme i 
saksbehandling og vedtak som omhandler dem. 

Service og 
forvaltning 

Løpende 

 
 
4.3.2 Skolefritidsordning	
Mål:  

• Vurdere organiseringen av skolefritidsordningen og etter skoletidsordning 
 
Tiltak Ansvar Frist 
Etablere en arbeidsgruppe som evaluerer 
organiseringen av tilbudet (organisering, 
finansiering og innhold), jamfør verbalforslag i 
forbindelse med HP 2017-2020:  
 «Det fremmes en sak om å omdefinere SFO-ordningen 
for fysisk- og psykisk utviklingshemmede fra 5. klasse 
og oppover, som et avlastningstilbud.»  
Vedtaket bør også ses i sammenheng med vedtak 
som ble fattet i 2013 i forbindelse med sak om 
gratis SFO for funksjonshemmede barn:  
1. Det innføres ikke gratis SFO for elever over 4. trinn 
med spesielle behov  
2. Formannskapet ber Helse- og sosialdirektøren 
vurdere om tilbudet etter skoletid for de eldste elevene 
(videregående) egentlig er å anse som avlastningstiltak 
og ikke SFO.  
 
 

Oppvekst 
I samarbeid med 
Oppfølging og SF 

2017 

 
 
 
 
 



4.3.3	Avlastning	
Mål:  

• God alderssammensetning i avlastningsinstitusjoner. 
• Tilbudet om institusjonsavlastning er dimmensjonert og tilpasset målgruppen 

 
Tiltak Ansvar Frist 
Institusjonsavlastningen forbeholdes barn og unge 
frem til de er ferdig med videregående skole, med 
mulighet for forlengelse til de er 25 mens de venter 
på å få etablert seg i egen bolig. 

Service og 
forvaltning. 
I samarbeid med 
Oppfølging 

2018 

Vurdere det samlede behovet for avlastning.  Service og 
forvaltning.  
I samarbeid med 
Oppfølging 

2017 

Sikre at barns behov for tilknytning og unge 
voksnes behov for selvstendig liv i egen bolig 
ivaretas. 

Oppfølging Løpende 

	

5.1	Arbeid	og	arbeidsrettet	aktivitet	
Mål:  

• Meningsfullt arbeid og aktivitet for målgruppen, både i offentlig og privat sektor. 
• Fremme forskning- og utviklingsarbeid (FOU) på område arbeid og arbeidsrettet 

aktivitet. 
 
Tiltak Ansvar Frist 
Etablere et prosjekt som vurderer hvordan 
kommunen kan sikre meningsfullt arbeid og 
aktivitet for målgruppen, være seg i kommunale 
aktivitetssenter og i tilrettelagte arbeidsplasser i 
offentlig og privat sektor.  

Oppfølging 2018 

Utrede behov for en koordinator som tilrettelegger 
for arbeidsplasser for personer med kognitiv 
funksjonsnedsettelse.  

Oppfølging. 
I samarbeid med 
NAV 

2018 

Utvikle FOU i samarbeid med UIA  på område 
arbeid og arbeidsrettet aktivitet. 

Oppfølging 
I samarbeid med 
HI 

2018 

 
 
 
5.2	Bolig	
Mål:  

• God oversikt over boligbehov  
• Benytte Husbankens virkemidler for målgruppen 
• Individuelt tilpasset boligtilbud og mulighet for endringer i livsløpet  
• Antall boenheter i nye bofellesskap er ut fra behov i målgruppa og faglige 

anbefalinger 
• Egnede bo- og tjenestetilbud for eldre i målgruppen 

 
Tiltak Ansvar Frist 
Etablere system for kartlegging av boligbehov og 
sikre samarbeid med bruker og pårørende om 

Service og 
forvaltning 

2017 



bolig fra ungdommen er 14 år, frem til 
vedkommende er flyttet inn  

 

Benytte og informere om Husbankens virkemidler 
som gjør det mulig for flere å eie sin egen bolig 

Service og 
forvaltning 

Løpende 

Kartlegge individuelt behov for å sikre tilpasset 
boligtilbud.  
Evaluere boligtilbudet ved behov. 

Service og 
forvaltning 

Løpende 

Vurdere antall boenheter i nye bofellesskap ut fra 
behov i målgruppa og faglige anbefalinger 

Service og 
forvaltning 
I samarbeid med 
oppfølging 

Løpende 

Nedsette en arbeidsgruppe som utreder behov for 
egen bolig eller sykehjem for eldre  

Service og 
forvaltning 
I samarbeid med 
oppfølging 

2018 

 
 
 
5.3	Tjenester	
Mål:  

• Vedtak er individuelle og konkrete  
Tiltak Ansvar Frist 
Alle vedtak som fattes er tydelige på individuelle 
behov, hvilke type bistand som gis og timeantall 

Service og 
forvaltning 

2017 

 
 
6.1	Kultur	og	fritid	
Mål:  

• Deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter 
Tiltak Ansvar Frist 
Økt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner Kultur Løpende 
Etablere samarbeid internt i kommunen og med 
andre aktuelle aktører om følge og transport til 
aktiviteter  

Oppfølging. 
 

2017 

Individuelle behov knyttet til fritid må inn i vedtak 
og tiltak 

Service og 
forvaltning 

Løpende 

Formalisere samarbeidet mellom Aktiv Fritid og 
Fritidsetaten  

Oppfølging. 
I samarbeid med 
kultur 

2017 

Vurdere tildelingskriterier for bistand til fritid for 
barn under 10 år når foresatte ikke har mulighet til 
å følge dem opp selv 

Service og 
forvaltning 

2017 

 
 
6.2	Ferie	
Mål:  

• Gi ferieopplevelser til de i målgruppen som ikke kan dra på ferie. 
Tiltak Ansvar Frist 
Etablere samarbeid på tvers av tjenestene, 
fritidsetaten og frivillige som kan bidra til at de som 
ikke kan dra på ferie, får ferieopplevelser. 

Oppfølging. 
I samarbeid med 
kultur 

2017 

 
 



6.3	Tro	og	livssyn	
Mål:  
Kartlegge og følge opp tro- og livssyn for hver enkelt 
Tiltak Ansvar Frist 
Utarbeide prosedyrer som sikrer kartlegging og 
oppfølging av tro- og livssyn for hver enkelt 
tjenestemottaker i tråd med rundskriv. 

Oppfølging 2017 

 
 
6.4	Folkehelse	
Mål:  

• Ansatte har kompetanse på forebygging, ernæring og helserisiko  
• Pårørende får tilbud om lærings- og mestringskurs ved behov 

Tiltak Ansvar Frist 
Sikre kompetanse på helserisiko, ernæring og 
forebygging  

Oppfølging. 
I samarb. med HI 

Løpende 

KID kurs for mennesker med kognitiv 
funksjonsnedsettelse 

Oppfølging 2018 

Bidra til lærings- og mestringskurs/tilbud til 
foreldre/pårørende ved behov 

Oppfølging 
I samarbeid med 
HI 

Løpende 

	
 
6.5	Gråsone	
Mål:  

• Personer med utfordringer knyttet til kognitiv funksjonsnedsettelse blir kartlagt og 
utredet 

 
Tiltak Ansvar Frist 
Sikre kartlegging og utredning av målgruppen Oppvekst 

Service og 
forvaltning 

Løpende 

Samarbeidsforumet «utsatt ungdom» videreføres 
og sikrer at målgruppen er et fokusområde 

Oppfølging, NAV, 
SF, Oppvekst 

Løpende 

	

6.6	Tvang	
Mål:  

• God kompetanse hos ansatte på hvordan man forebygger bruk av tvang 
Tiltak Ansvar Frist 
Sikre faglig kompetanse hos alle ansatte på 
metoder for forebygging av tvang 

Oppfølging Løpende 

	

6.7	Vold	i	nære	relasjoner	
Mål:  

• Avdekke og håndtere vold i nære relasjoner 
Tiltak Ansvar Frist 
Utarbeid modul i basiskompetanse på forebygging, 
avdekking og håndtering av vold i nære relasjoner. 

Oppfølging 
I samarbeid med 
HI 

2018 



Kommunal veileder for vold i nære relasjoner 
gjøres kjent for ansatte  

Oppvekst 
Oppfølging 

2017 

Informere alle aktuelle ansatte om 
konsultasjonsteamet på Statens barnehus 

Oppvekst 
Oppfølging 

Løpende 

	

6.8	Mobbing	og	utestengelse	
Mål:  

• Ingen skal oppleve mobbing og utestengelse 
Tiltak Ansvar Frist 
Beredskapsplan ang mobbing i kommunen gjelder 
for alle elever 

Oppvekst Løpende 

Bygge kompetanse og sikre kvalitet på tilbudet for 
de som har opplevd mobbing 

Oppvekst 
 

Løpende 

Kompetanse på å forebygge mobbing og 
utestengelse  

Oppvekst 
Oppfølging 

Løpende 

Kompetanse og tiltak for å forebygge mobbing og 
trakassering i bofellesskap 

Oppfølging Løpende 

	

6.9	Minoriteter	
Mål:  

• Skape tillit og samarbeid i målgruppen 
Tiltak Ansvar Frist 
Gi god og tilpasset informasjon til aktuelle i 
målgruppen 

Service og 
forvaltning 

Løpende 

Bygge kompetanse hos ansatte om flerkulturelt 
arbeid 

Oppfølging Løpende 

Gi tilbud til barn, unge og voksne i målgruppa om 
mulighet til deltakelse i kommunens tilbud  

Oppvekst 
Helse og sosial 
Kultur 

Løpende 

God språkopplæring for pårørende og personer 
med kognitiv funksjonsnedsettelse 

Oppvekst Løpende 

	

6.10	Velferdsteknologi	
Mål:  
Benytte aktuell velferdsteknologi 
Tiltak Ansvar Frist 
Ansatte får informasjon og opplæring om aktuell 
velferdsteknologi 

HI Løpende 

Ivareta brukermedvirkning  Oppfølging Løpende 

	

7.Samhandling	og	koordinering	
Mål:  
God samhandling og koordinering på individ- og systemnivå 
Tiltak Ansvar Frist 
Styrke koordinerende enhet i kommunen Service og 

forvaltning 
2017 



Gi opplæring i samhandlingskompetanse Service og 
forvaltning 

2018 

Styrke og tydeliggjøre koordinatorrollen Service og 
forvaltning 

2018 

Individuell plan tilbys alle som har rett på en slik 
plan 

Service og 
forvaltning 

Løpende 

	

7.1	Overganger	
Mål:  
Gode overganger med forutsigbarhet og trygghet 
Tiltak Ansvar Frist 
Videreutvikle samarbeid på systemnivå mellom 
kommune, habiliteringstjenester (barn, unge og 
voksne), skolene og NAV i overgangen fra ungdom 
til voksen. 

Oppfølging  
I samarbeid med 
oppvekst og NAV 

Løpende 

Koordinere hjelpen som gis knyttet til opplæring, 
tilbud og tjenester for personer som trenger bistand 
i overgangen fra ungdom til voksen. 

Oppfølging i 
sarmbeid med 
oppvekst og NAV 

Løpende 

Følge opp god overgang til egen bolig, jamfør 
kap.5.2 

Oppfølging Løpende 

	

7.2	Informasjon	
Mål:  
Informasjon til målgruppa er lett tilgjengelig 
Tiltak Ansvar Frist 
Utarbeide en informasjonspakke til foreldre jamfør 
kap.4.1 

Oppfølging 2018 

Sørge for  god informasjon på kommunens 
hjemmeside 

Oppfølging Løpende 

	

7.3	Kompetanse	
Mål:  

• Ansatte har god faglig og personlig kompetanse 
Tiltak Ansvar Frist 
Utarbeide basiskurs som gir kompetanse og 
bevissthet rundt menneskerettighetene og 
målsettingen for politikken for fagfeltet for alle som 
jobber med barn, unge og voksne med kognitiv 
funksjonsnedsettelse 

Oppfølging i 
samarbeid med 
HI 

2017 

Fremme heltidskultur Oppfølging Løpende 
Grunnkurs for ansatte uten formell kompetanse Oppfølging i 

samarbeid med 
HI 

2018 

Sørge for tilstrekkelig vernepleierkompetanse og 
styrke fagmiljøet 

Oppfølging Løpende 

Søke statlige midler til psykologstilling  Oppfølging 2018 
Legge til rette for og tilby etter- og 
videreutdanningstilbud for ansatte 

Oppfølging Løpende 



 

8.1 Brukermedvirkning	
Mål:  
Øke brukers medvirkning  
Tiltak Ansvar Frist 
Ha fokus på hvordan man kan sikre individuell 
brukermedvirkning for alle ut fra den enkeltes 
funksjonsnivå 

Oppfølging Løpende 

 

8.2	Pårørende	
Mål:  
Gode informasjons- og samarbeidsarenaler mellom kommunen, pårørende og 
brukerorganisasjoner 
Tiltak Ansvar Frist 
Etablere brukerråd med pårørende Oppfølging 2017 
Utarbeide rutiner for informasjons- og 
samarbeidsarenaer på individ og systemnivå  

Oppfølging 
I samarbeid med 
service og forv. 

2017 

Årlige møter/dialogmøter hvor brukere og 
pårørende kommer med innspill til tema som er 
viktige å drøfte 

Oppfølging 
I samarbeid med 
service og forv. 

Løpende 

2 årlige møter mellom interesseorganisasjoner og 
kommunen 

Oppfølging Løpende 

Faste årlige møter mellom primærkontakt, 
pårørende og bruker  

Oppfølging Løpende 

Opprette koordinator ved behov Service og 
forvaltning 

Løpende 

	

8.3	Søsken	
Mål:  
Barn og unge som har søsken med kognitiv funksjonsnedsettelse får nødvendig bistand 
Tiltak Ansvar Frist 
Benytte eksisterende tilbud «Barn som pårørende» 
til målgruppa 

Oppfølging 2017 

Hjelpeapparatet må se og anerkjenne at barn og 
unge som pårørende til personer med kognitiv 
funksjonsnedsettelse kan ha ekstrabelastninger 

Oppfølging   
I samarbeid med 
Service og 
forvaltning 

Løpende 

	

8.4	Politisk	deltakelse	
Mål:  
Økt demokratisk deltakelse  
Tiltak Ansvar Frist 
Oppfordre politiske partier til å utarbeide tilpasset 
informasjon til målgruppen 

By- og samfunn. 
Politisk 
sekretariat 

Løpende 

Tilrettelegge for politisk deltakelse Oppfølging Løpende 



	

8.5	Verge	
Mål:  
Avklart rolleforståelse om pårørendefunksjon og vergefunksjon 
Tiltak Ansvar Frist 
Rolleforståelsen klargjøres gjennom god dialog 
med pårørende og verge  

Oppfølging  
I samarbeid med 
service og 
forvaltning 

Løpende 

 

8.6	Brukerundersøkelse	
Mål:  
Brukerens opplevelse av tjenestetilbudet er kjent 
Tiltak Ansvar Frist 
Vurdere mulighet for å benytte 
brukerundersøkelser som er beregnet for brukerne. 

Oppfølging 2019 

Benytte evalueringsverktøy i møte med bruker i 
hele tjenesten. 

Oppfølging 2018 
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